
 

Proces Verbal al şedinţei studentilor-doctoranzi ai  

 Școlii doctorale ”Automatică şi Calculatoare” 

din 4.04.2016 

 

I. Informații generale 

Data 4.04.2016 

Subiect Desemnarea reprezentantilor studentilor-doctoranzi ai Scolii 

doctorale ”Automatică și Calculatoare”, UPB pentru noul Consiliu in 

mandatul 2016-2020 

Loc de 

desfășurare 

Sala ED010 a Facultății de Automatică și Calculatoare 

II. Participă: 

1. 42 studenti-doctoranzi SD_AC 

2. Prof.dr.ing. Theodor Borangiu – directorul SD_AC 

3. Dr. Catalina Darabam, secretara SD_AC 

III. Minuta întâlnirii 

Domnul prof. Theodor Borangiu a deschis ședința studentilor-doctoranzi avand drept scop 

desemnarea reprezentantilor acestora in noul Consiliu al Scolii doctorale ”Automatică și 

Calculatoare”, UPB pentru noul Consiliu in mandatul 2016-2020.  

Se prezinta elemente din Regulamentul privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor 

doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti elaborat in ianuarie 2016. Conform 

acestui Regulament UPB, noul Consiliu al SD_AC pentru perioada 2016-2020 va avea 7 

membri din care 2 reprezentanti ai studentilor-doctoranzi.  

Se face recomandarea ca din cei 2 studenti-doctoranzi ce vor face parte din noul Consiliu al 

SD_AC, unul sa fie in domeniul de doctorat ”Ingineria Sistemelor” si celalalt din domeniul 

de doctorat „”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”. 

Studentii-doctoranzi sunt de acord, in unanimitatem cu aceasta recomandare.  

In continuare se solicita propuneri pentru cei doi studenti-doctoranzi ce vor face parte din 

noul Consiliu al SD_AC. 

Studentii prezenti nominalizeaza, prin vot secret, doi reprezentanti: 

 Drd.ing. Cristian Chilipirea, student-doctorand in domeniul Calculatoare si TI; 

 Drd.ing. Dragos Popescu, student-doctorand in domeniul Ingineria Sistemelor. 



 
Studentii propun ca si ceilalti colegi doctoranzi care nu au putut veni la aceasta sedinta sa isi 

exprime votul pentru cei doi candidati desemnati prin e-mail, pana la data de 6.04.2016 

inclusiv. 

In zilele de 5.04.2016 si 6.04.2016 au mai mai desemnat reprezentanti pentru noul Consiliu 

al SD_AC inca 45 de studenti.  

Din totalul celor 87 de voturi exprimate, majoritatea au desemnat ca reprezentanti ai 

studentilor-doctoranzi in Consiliul SD_AC pe perioada 2016-2020 pe dl. Cristian Chilipirea 

si pe dl. Dragos Popescu.  

Procesul de desemnare a reprezentantilor studentilor-doctoranzi pentru Consiliul SD_AC in 

mandatul 2016-2020 s-a incheiat pe data de 6.04.2016. 

 

 

 

Data: 6.04.2016        Intocmit, 

  Dr. Catalina Daraban 

  Secretara a SD_AC 


