Proces Verbal al şedinţei Consiliului
Școlii doctorale ”Automatică şi Calculatoare”
din 23.06.2016
Informații generale

I.
Data

23.06.2016

Subiect

Participarea SD_AC la raportarea IOSUD a CSUD/UPB si pregatirea
sesiunilor de admitere la doctorat din iulie 2016 si septembrie 2016

Loc de
desfășurare

Sala ED109 a Facultății de Automatică și Calculatoare

II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Participă:
Prof.dr.ing. Theodor Borangiu – directorul SD_AC
Prof.dr.ing. Dan Stefanoiu – membru al Consiliului SD_AC
Prof.dr.ing. Dan Popescu – membru al Consiliului SD_AC
Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu – membru al Consiliului SD_AC
Prof.dr.ing. Adina Magda Florea – decan al facultatii Automatica si Calculatoare
Minuta întâlnirii

Domnul prof. Theodor Borangiu a condus ședința Consiliului SD_AC, anuntand problemele
ce vor fi discutate:
1. Pregatirea materialelor de auto-evaluare a SD_AC de la infiintarea Scolii doctorale
(perioada 2012-2016) pana in prezent in vederea raportarii IOSUD UPB.
2. Pregatirea sesiunii de admitere la studii de doctorat iulie 2016.
3. Pregatirea sesiunii de admitere la studii de doctorat septembrie 2016.
4. Adoptarea unor decizii privind acceptarea si repartizarea pe conducatori stiintifici a unor
candidati straini cetateni ai unor tari non-UE.
Au urmat discutii care s-au finalizat cu decizii adoptate in unanimitate.
IV.

Decizii luate in sedinta de Consiliu

1. Pregatirea materialelor de auto-evaluare a SD_AC de la infiintarea Scolii doctorale
(perioada 2012-2016) in vederea raportarii IOSUD UPB.
S-a decis:

- Cate un membru al Consiliului SD_AC va raspunde de colectarea materialelor
conducatorilor de doctorat din departamentul din care face parte:
- Prof. Florica Moldoveanu pentru departamentul de Calculatoare;
- Prof. Dan Stefanoiu pentru departamentul AIS;
- Prof. Theodor Borangiu pentru de partamentul AII.
- Integrarea documentelor va fi facuta de prof. Theodor Borangiu
- Cifrele statistice anuale si globale pentru perioada 2012-2016 vor fi prelucrate in
Secretariatul SD_AC de dna Catalina Daraban.
2. Pregatirea sesiunii de admitere la studii de doctorat iulie 2016.
S-a decis:
- Componenta Comisiilor de concurs:
- CTI: Prof. Nicolae Tapus, Adina Florea, Florica Moldoveanu, Valentin Cristea
- IS: Prof. Theodor Borangiu, Radu Dobrescu, Cristian Oara, Dumitru Popescu
- Perioada inscrierii, data concursului, salile de concurs, actele necesare dosarului
candidatului
- Afisarea acestor informatii pe site-ul facultatii de Automatica si Calculatoare
3. Pregatirea sesiunii de admitere la studii de doctorat septembrie 2016.
S-a decis:
- Componenta Comisiilor de concurs:
- CTI: Prof. Nicolae Tapus, Adina Florea, Florica Moldoveanu, Valentin Cristea
- IS: Prof. Theodor Borangiu, Radu Dobrescu, Cristian Oara, Dumitru Popescu
- Perioada inscrierii, data concursului, salile de concurs, actele necesare dosarului
candidatului
- Afisarea acestor informatii pe site-ul facultatii de Automatica si Calculatoare, impreuna cu
informatiile pentru sesiunea iulie 2016.
4. Adoptarea unor decizii privind acceptarea si repartizarea pe conducatori stiintifici a unor
candidati straini cetateni ai unor tari non-UE.
S-a decis:
- Conducerea facultatii de Automatica si Calculatoare si Consiliul Scolii doctorale au
analizat situatia creata in ultima perioada de cresterea cererii de admitere la doctorat in
domeniul CTI a unor candidati straini proveniti din tari non-UE, care beneficiaza de

programe nationale suport pentru studii, integrate in acorduri de colaborare cu Ministerul
Educatiei Nationale din Romania.
- O mare parte a acestor candidati straini nu pot fi acceptati in programele de doctorat CTI si
IS fie datorita unei slabe pregatiri de specialitate (vizibila in atestarile de studii pe care le
prezinta), fie datorita unui nivel nesatisfacator de cunoastere a limbii engleze. Ambele
deficiente nu sunt constatate din pacate decat la contactul direct cu ei, la sosirea lor in
Romania.
- Din aceste motive Consiliul SD_AC insista asupra respectarii de catre acesti candidati a
etapelor de preselectie cu sustinerea interviului de admitere a candidatului conform
Metodologiei elaborate de SD_AC in 2012, fara parcurgerea carora nu vor mai fi acceptati in
stagiu de doctorat.
- Consiliul SD_AC mai decide asupra faptului ca procedura de preselectie conform
Metodologiei de acceptare in stagiu de doctorat a candidatilor provenind din tari non-EU va
fi initiata pana la atingerea capacitatii maxime anuale de conducere de doctoranzi straini in
acest regim in domeniile CTI si IS, determinata de numarul conducatorilor stiintifici ai Scolii
doctorale.
- Consiliul stabileste pentru fiecare conducator de doctorat al SD_AC un numar maxim de
doi candidati – cetateni straini din tari no-UE pe care ii va acepta in stagiu de doctorat dupa
sustinerea interviului de admitere (cu verificarea cunostintelor profesionale si a cunostintelor
de limba engleza) in perioada de timp 2016-2020.

Data: 23.062016

Intocmit,
Prof.dr.ing. Theodor Borangiu

