
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE   

A ŞCOLII DOCTORALE DIN FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE, 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI 

 

Art. 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Doctorale din F. S. 

A. din U. P. B. (S. D. F. S. A.) defineşte regulile care stau la baza organizării şi 

funcţionării acestei structuri academice, în conformitate cu Legea Educaţiei 

Naţionale 1/2011 Codul Studiilor Universitare de Doctorat 2011, Carta 

Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat din Universitatea POLITEHNICA 

din Bucureşti, Ordinul MECTS nr. 4478 din 23 iunie 2011 privind aprobarea 

standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a 

atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii 

fundamentale şi Ordinul MEN nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea 

anexelor la 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. 

 

Art. 2.  S. D. F. S. A. coordonează activitatea conducătorilor de doctorat şi 

doctoranzilor din facultate hotărârile devenind obligatorii dupa aprobarea acestora. 

 

Art. 3. S. D. F. S. A. este un organism deliberativ alcătuit din cadre didactice şi 

cercetători conducători de doctorat din F. S. A, precum şi un reprezentant al 

doctoranzilor.  

 

 I. STRUCTURA S. D. F. S. A. 

Art. 4. Structurile funcţionale ale S. D. F. S. A. sunt: 

- Consiliului Şcolii doctorale; 

- Secretariatul S. D. S. F. A. 
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Art. 5. Directorul Şcolii doctorale este ales prin votul direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat din S. D. F. S. A. şi confirmat de către Senatul U. P. B. 

Durata mandatului directorului Şcolii doctorale este de 5 ani. 

 

Art. 6. Membrii consiliului Şcolii doctorale (1/3 din totalul membrilor S. D. F. S. 

A. în care este inclus şi un reprezentant al doctoranzilor) se aleg prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală 

din F. S. A. Durata mandatului consiliului Şcolii doctorale este de 5 ani. 

 

Art. 7. Consiliul S. D. F. S. A. are următoarele atribuţii: 

a) convoacă plenul S. D. F. S. A. în şedinţe ordinare sau extraordinare; 

b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor S. D. F. S. A.; 

c) defineşte misiunea şi obiectivele S. D. F. S. A.; 

d) aprobă şi asigură derularea planului strategic şi operaţional S. D. F. S. A.; 

e) aprobă programele de pregătire bazate pe studii universitare avansate şi 

programele individuale de cercetare ştiinţifică; 

f) analizează structura şcolii doctorale din F. S. A.; 

g) stabileşte criteriile pentru acordarea de burse şi alte stimulente materiale 

şi morale pentru întreaga comunitate a S. D. F. S. A.; 

h) propune Senatului cifrele de şcolarizare pentru S. D. F. S. A.; 

i) avizează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor în Scoala Doctorală; 

j) propune sancţiuni şi recompense pentru personalul aferent S. D. F. S. A.; 

k) iniţiază colaborarea cu partenerii din ţară şi din străinătate; 

l) elaborează raportul anual de activitate  

m)  alege directorul adjunct al S. D. F. S. A.  

 

Art. 8. Directorul S. D. F. S. A. are următoarele atribuţii:  

a) semnează hotărârile S. D. F. S. A. privind: 

1) programele de pregătire avansată şi programele de cercetare 

ştiinţifică ale fiecărui doctorand; 

2) contractele de studii dintre doctoranzi şi ISUD; 
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3) contractele de colaborare doctorală internaţională 

4) membrii comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat; 

5) certificatul de absolvire a programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate din cadrul studiilor universitare de doctorat  

6) raportul anual al S. D. F. S. A. 

b) reprezintă S. D. F. S. A. în raport cu oricare entitate din ţară şi străinătate; 

c) întocmeşte raportul anual de activitate şi-l prezintă în faţa Consiliului 

Profesoral din F. S. A. spre aprobare. 

 

Art. 9. Directorul adjunct este ales de membrii Consiliului S. D. F. S. A. la 

propunerea Directorului S. D. F. S. A. pentru un mandat de 5 ani şi trebuie să aibă 

o specializare diferită de a directorului. 

Directorul adjunct îndeplineşte, prin delegare, oricare din atribuţiile 

directorului S. D. F. S. A.; 

a) răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa Consiliului S. D. F. S. A. şi 

a directorului S. D. F. S. A.; 

b) duce la îndeplinire oricare din hotărârile S. D. F. S. A. 

 

Art. 10. Secretariatul S. D. F. S. A. asigură comunicarea cu toate structurile C. S. 

U. D.-U. P. B. şi ţine evidenţa tuturor activităţilor S. D. F. S. A. 

 

II. FUNCŢIONAREA S. D. F. S. A. 

 

Art. 11. S. D. F. S. A. se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie. 

a) convocarea membrilor S. D. F. S. A. se face de către Secretariatul S. D. F. 

S. A. prin orice mijloc de comunicare (telefon, e-mail etc); 

b) şedinţele şi materialele ce necesită a fi dezbătute sunt anunţate cu o 

săptămână înainte de desfăşurarea întrunirilor; 

c) ordinea de zi a şedinţelor este stabilită de Consiliul S. D. F. S. A. dar 

poate fi completată la cerere, la începutul şedinţei. 
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III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR S. D. F. S. A. 

 

Art. 12. Membrii S. D. F. S. A. au următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat aprobat de UPB 

b) să participe la şedinţele S. D. F. S. A.; 

c) să-şi exprime fără rezerve opiniile privind problemele analizate şi 

funcţionarea S. D. F. S. A.; 

d) să participe, prin vot deschis sau secret, la luarea hotărârilor ; 

e) să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii S. D. F. S. A.; 

f) să cunoască legislaţia în domeniul Organizării Studiilor Universitare de 

Doctorat şi prevederile Legii Educaţiei Naţionale; 

g) să sesizeze neîntârziat eventualele nereguli privind organizarea şi 

funcţionarea S. D. F. S. A. 

h) conducătorii de doctorat stabilesc: titlurile examenelor, (2) şi rapoartelor 

de cercetare, (5)  care urmează a fi susţinute de doctorand în timpul 

studiilor doctorale, semnează cataloagele de note corespunzătoare, 

comisia de îndrumare şi planul strategic şi operaţional precum şi 

programul de cercetare ştiinţifică ale fiecărui doctorand;  

i) conducătorii de doctorat evaluează teza de doctorat cu  calificativele: 

EXCELENT, FOARTE BINE, BINE, SATISFĂCĂTOR şi 

NESATISFĂCĂTOR în conformitate cu hotărârile Comisiei de Fizică a 

C. N. A. D. C. U. Doctorandul trebuie să publice cel puţin un articol 

menţionat în bibliografia tezei de doctorat în Sci. Bull. U. P. B., Seria 

Matematică-Fizică. 

 

Art. 13. Membrii S. D. F. S. A. pot fi sancţionaţi în conformitate cu Art. 324, Art. 

325 şi Art. 326 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/10.02.2011. 

 

Art. 14. Principiile de funcţionare şi de conducere a S. D. F. S. A. sunt: 

- libertatea şi autonomia academică; 



 5

- asumarea răspunderii pentru oricare decizie; 

- conducere participativă şi activă; 

- disponibilitatea şi încrederea în oameni. 

 

Art. 15. Sistemul de valori promovat de S. D. F. S. A. este constituit din: libertatea 

academică, autonomia universitară, autonomia personală, profesionalismul şi 

performanţa, onestitatea profesională şi promovarea toleranţei, responsabilitatea 

personală şi egalitatea de şanse, în conformitate cu legile existente.  

 

Propuneri de criterii minimale de admitere în S. D. F. S. A. 

Abilitarea unui prof. univ. dr. în U. P. B. sau C. Ş. I la un institut de 

cercetare conferă dreptul acestuia de a conduce doctorate și de a se afilia S. D. F. 

S. A. dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 4204/2013 pentru 

profesori universitari sau CS I (activitatea didactică/profesională – minimum 2 

puncte, activitatea de cercetare – minimum 4 puncte şi recunoaşterea şi impactul 

activităţii – 2 puncte). 

Condiții de înscriere:  

1. Să dețină titlul de doctor.  

2. Să fie angajat (cu normă întreagă sau parțială) într-o instituție de învăţământ 

superior sau de cercetare. 

3. Să îndeplinească cerinţele prevăzute de Ordinul nr. 4204/2013 pentru profesori 

universitari sau CS I. (Obs.: Ordinul 4478 din 23 iunie 2011 stabileşte condiţiile 

minimale pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi a atestatului de 

abilitare). 

 


