METODOLOGIE DE DESEMNARE A DIRECTORULUI SCOLII DOCTORALE SI A
CONSILIULUI SCOLII DOCTORALE A UTCB
ANEXA 2 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SCOLII
DOCTORALE DIN IOSUD ‐ UTCB

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modul de desemnare a Directorului şi a Consiliului Scolii
Doctorale din cadrul IOSUD ‐ Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, fiind elaborată în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 modificată şi completată, Hotărârea Guvernului
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările ulterioare,
Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare‐
dezvoltare, modificat şi completat, Carta Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, precum şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale din UTCB.
Art. 2. Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare,
transparenţei, responsabilităţii, a normelor de etică şi deontologie în vigoare.
Art. 3. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini si rude până la gradul al III‐lea inclusiv, nu pot ocupa
concomitent funcţii, astfel încât una să se afle faţă de cealaltă într‐o poziţie de conducere, control,
autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeași universitate și nu pot fi numite în comisii
de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv
(Legea1/2011, art. 130, (1) litera b).
Art. 4. In UTCB funcţionează o singură Scoală Doctorală, condusă de un director al Scolii Doctorale si de
un Consiliu al Scolii Doctorale (CSD). Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de
departament. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului.
Art. 5. CSD este alcătuit din 7 membri:



Directorul SD care este numit de către CSUD din rândul conducătorilor de doctorat;



Membri:

o Conducători de doctorat, în proporţie de cel mult 50%, cadre didactice sau cercetatori
titulari care trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate.
Proporţia de conducători de doctorat din CSD este stabilită de CSUD. Membrii CSD
conducători de doctorat sunt aleşi de Adunarea Generală a Conducătorilor de Doctorat.
În situaţia în care şedinţa de adunare generală a conducătorilor de doctorat nu este
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statutară (nu participă mai mult de 50% +1 membri) în şedinţa respectivă se vor face
doar propuneri de membri CSD iar votul se va efectua electronic.

o Personalităţi ştiinţifice cu recunoaştere naţională sau personalităţi din sectoare
industriale în proporţie de 30%, numite de CSUD

o Studenţi doctoranzi în proporţie de minim 20%.

Capitolul II. CONVOCAREA CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 6. Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) convoacă CSUD pentru stabilirea
proporţiei între diferitele categorii de membri ale CSD şi pentru alegerea Directorului Scolii Doctorale.
Art. 7. Dacă nu toţi membrii din exteriorul UTCB pot fi prezenţi la Ședința CSUD votul se va desfăşura
electronic şi va fi organizat de Directorul CSUD.

Capitolul III. ALEGEREA ŞI NUMIREA DIRECTORULUI SCOLII DOCTORALE
Art. 8. CSUD face propuneri pentru Directorul Scolii Doctorale din rândul conducătorilor de doctorat.
Aceştia trebuie să îndeplinească standardele minimale de abilitare în vigoare la data propunerilor.
Art. 9. Membrii CSUD votează propunerile de Director al Scolii Doctorale. O propunere se va considera
adoptată dacă întruneşte 50% + 1 din voturile exprimate prin vot electronic.
Art. 10. Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate se
organizează un nou tur de scrutin la care participă candidaţii clasaţi în ordine descrescătoare a
numărului de voturi obţinut, în funcţie de numărul de locuri disponibil.
Art. 11. In urma voturilor exprimate Directorul CSUD întocmeşte un Proces verbal cu numărul de voturi
obţinut de fiecare candidat şi stabileşte candidatul ales pentru poziţia de Director al Scolii Doctorale. El
comunică rezultatele alegerilor Consiliului de Administraţie al UTCB şi Rectorului.
Art. 12. Rezultatele alegerilor vor fi avizate în Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul UTCB. In
baza aprobării Senatului Rectorul UTCB va emite decizia de numire a Directorului Scolii Doctorale.

Capitolul IV. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A CONDUCATORILOR DE DOCTORAT
Art. 13. Directorul CSUD convoacă Adunarea generală a conducătorilor de doctorat.
Art. 14. În situaţia în care şedinţa de adunare generală a conducătorilor de doctorat este statutară
(participă minim 50% +1 membri) adoptarea unei decizii se va face prin votul a minim 50% + 1 din cei
prezenţi.
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Art. 15. În situaţia în care şedinţa de adunare generală a conducătorilor de doctorat nu este statutară
(nu participă mai mult de 50% +1 membri) în şedinţa respectivă se vor face doar propuneri, iar votul se
va efectua electronic. O propunere se va considera adoptată dacă întruneşte 50% + 1 din voturile
exprimate prin vot electronic.

Capitolul V. ALEGEREA SI DESEMNAREA MEMBRILOR CSD CONDUCATORI DE DOCTORAT DIN UTCB
Art. 16. Membrii CSD conducători de doctorat din UTCB sunt aleşi de către Adunarea Generală a
Conducătorilor de Doctorat prin vot direct şi secret, pe baza propunerilor membrilor acesteia.
Art. 17. Directorul CSUD organizează votul pentru membrii CSD – conducători de doctorat din UTCB,
centralizează propunerile primite din partea membrilor Adunării generale a conducătorilor de doctorat
şi le comunică Adunării generale.
Art. 18. Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate se
organizează un nou tur de scrutin la care participă candidaţii clasaţi în ordine descrescătoare a
numărului de voturi obţinut, în funcţie de numărul de locuri disponibil.
Art. 19. In urma voturilor exprimate Directorul CSUD întocmeşte un Proces verbal cu numărul de voturi
obţinut de fiecare candidat şi stabileşte candidaţii care au fost aleşi membri ai CSD. El comunică
rezultatele alegerilor Consiliului de Administraţie al UTCB şi Rectorului.
Art. 20. Rezultatele alegerilor vor fi avizate în Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul UTCB. In
baza aprobării Senatului Rectorul UTCB va emite decizia de numire a membrilor CSD conducători de
doctorat din UTCB.

Capitolul VI. DESEMNAREA MEMBRILOR CSD DIN EXTERIORUL UTCB
Art. 21. Membrii Adunării generale a conducătorilor de doctorat fac propuneri pentru membri
personalităţii ştiinţifice sau din sectoare industriale din exteriorul UTCB. Propunerile trebuie însoţite de
un CV al acestora. Directorul CSUD realizează o centralizare a propunerilor şi le comunică Adunării
generale a conducătorilor de doctorat.
Art. 22. Membrii CSD personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoare industriale, sunt desemnaţi
de către Rectorul UTCB. Directorul CSUD poate organiza un vot consultativ al Adunării generale a
conducătorilor de doctorat.
Art. 23. Pe baza propunerilor făcute de membrii Adunării şi, eventual, al rezultatului votului consultativ,
Rectorul UTCB propune spre avizare membrii CSD – personalităţi din exterior Consiliului de
Administraţie al UTCB.
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Art. 24. Lista membrilor va fi aprobată In Senatul UTCB. In baza aprobării Senatului Rectorul UTCB va
emite decizia de numire a membrilor CSD personalităti din exteriorul UTCB.

Capitolul VII. ALEGEREA SI DESEMNAREA MEMBRILOR CSD STUDENTI DOCTORANZI
Art. 25. Membrii CSD studenţii doctoranzi sunt aleşi de către Adunarea Generală a Studenţilor
Doctoranzi prin vot direct şi secret, pe baza propunerilor studenţilor doctoranzi.
Art. 26. În situaţia în care şedinţa de adunare generală a studenţilor doctoranzi este statutară (participă
minim 50% +1 membri) adoptarea unei decizii se va face prin votul a minim 50% + 1 din cei prezenţi.
Art. 27. În situaţia în care şedinţa de adunare generală a studenţilor doctoranzi nu este statutară (nu
participă mai mult de 50% +1 membri) în şedinţa respectivă se vor face doar propuneri de membri CSD
iar votul se va efectua electronic. Componenţa CSD în ceea ce priveşte studenţii doctoranzi se va
considera adoptată dacă întruneşte 50% + 1 din voturile exprimate prin vot electronic.
Art. 28. Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate se
organizează un nou tur de scrutin la care participă candidaţii clasaţi în ordine descrescătoare a
numărului de voturi obţinut, în funcţie de numărul de locuri disponibil.
Art. 29. In urma voturilor exprimate Directorul CSUD întocmeşte un Proces verbal cu numărul de voturi
obţinut de fiecare candidat şi stabileşte candidaţii care au fost aleşi membri ai CSD. El comunică
rezultatele alegerilor Consiliului de Administraţie al UTCB şi Rectorului.
Art. 30. Rezultatele alegerilor vor fi avizate în Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul UTCB. In
baza aprobării Senatului Rectorul UTCB va emite decizia de numire a membrilor CSD studenţi doctoranzi.

Capitolul VIII. CALENDARUL ALEGERILOR SI DESEMNARII MEMBRILOR CSD SI DIRECTORULUI SCOLII
DOCTORALE
Art. 31. CSUD va fi convocat în perioada 27 – 31.03.2017. Dacă adunarea CSUD nu este statutară va fi
organizat un vot electronic pentru Directorul Scolii Doctorale în perioada 3 – 5.04.2017.
Art. 32. Propunerea CSUD privind Directorul Scolii Doctorale va fi avizată In Consiliul de Administraţie al
UTCB în perioada 5 ‐7.04.2017.
Art. 33. Propunerea CSUD privind Directorul Scolii Doctorale va fi supusă aprobării Senatului UTCB în
şedinţa din 10.04.2017.
Art. 34. Adunarea generală a conducătorilor de doctorat va fi convocată în perioada 24 – 28.04.2017.
Art. 35. Dacă Adunarea generală a conducătorilor de doctorat nu este statutară va fi organizat un vot
electronic în perioada 25.04. – 8.05.2017.
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Art. 36. Adunarea generală a studenţilor doctoranzi va fi convocată în perioada 24 – 28.04.2017.
Art. 37. Dacă Adunarea generală a studenților doctoranzi nu este statutară se va organiza un vot
electronic în perioada 25.04 – 8.05.2017.
Art. 38. In luna mai 2017 va fi făcută propunerea de componenţă a CSD, în conformitate cu rezultatele
alegerilor şi propunerilor făcute şi se va supune avizării Consiliului de administraţie al UTCB.
Art. 39. In şedinţa Senatului UTCB din mai 2017 se va supune aprobării propunerea de componenţă a
CSD, în urma căreia Rectorul va emite decizia de numire.

Capitolul IX. DISPOZITII FINALE
Art. 40. Prevederile prezentei metodologii sunt Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Scolii Doctorale din UTCB şi au fost adoptate de Senatul UTCB în şedinţa din 7.11.2016.
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