MINISTERUL

EDUCAŢIEI ŞI

CERCETARII

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
,
SENAT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare
a alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale
În Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Senatul UPB, întrunit online în data de 25.09.2020, adoptă prezenta

hotărâre:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor conducerilor Şcolilor
doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, conform anexei care
face parte integrată din prezenta hotărâre .
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REGULAMENT
privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale
în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Bucureşti

2020

Regulament pentru organizarea
1.

Şcolilor

doctorale

ORGANIZAREA ALEGERILOR CONDUCERILOR
ŞCOLILOR DOCTORALE

Art.1. Şcolile doctorale (SD) organizează şedinţe pentru propunerea Directorului Şcolii
doctorale şi alegerea membrilor Consiliului Şcolii doctorale la care participă conducătorii de
doctorat din şcoala respectivă. Şedinţa este condusă de Decanul de vârstă al conducătorilor de
doctorat prezenţi , care nu candidează .
Art. 2. Consiliul Şcolii doctorale este format din 3 persoane (2 conducători de doctorat
şi 1 student-doctorand) dacă SD are maxim 50 doctoranzi, 5 persoane (3 conducători de
doctorat, 1 student-doctorand ş i 1 personalitate din afara UPB) dacă SD are între 51 şi 100
doctoranzi şi respectiv 7 persoane (4 conducători de doctorat, 2 studenţi-doctoranzi ş i 1
personalitate din afara UPB) dacă SD are mai mult de 100 doctoranzi.
Art. 3. Directorul SD este membru al Consiliului Şcolii doctorale. Membrii Consiliului
Şcolii doctorale care sunt cadre didactice sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce
doctorate, în ţară sau în străinătate , să îndeplinească standardele minimale şi obligatori i pentru
acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membrii ai Consiliului
Şcolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
potrivit art. 219, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 1120 Il. Candidaţii la poziţia de Director al Şcolii
doctorale trebuie să nu împlinească vârsta de 70 ani la data desfăşurării şedinţei de alegeri .
Personalităţile din afara UPB sunt alese ca membri ai Consiliului Şcolii doctorale dintre
personalităţile ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recun oaştere internaţională
semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale ş i socio-economice relevante.
Şcolile doctorale pot propune şi membri de onoare ai Consiliului Şcolii doctorale dintre cadrele
didactice din afara UPB, cu reputaţie naţională sau internaţională care contribuie la dezvoltarea
ş i reprezentarea internaţională a şcolii doctorale.
Art. 4. Alegerile se consideră valide indiferent de numărul persoanelor care participă la
vot, cu condiţia dovedirii faptului ca toţi conducătorii de doctorat din componenţa şcolii
doctorale au fost anunţaţi cu minimum 7 zile înainte de şedinţă.
Art. 5. În cadrul acestei şed inţe de vot, Directorul în exerciţiu al Şcolii doctorale
prezintă un raport iar apoi se fac cel puţin 2 recomandări pentru poziţia de Director al Şcolii
doctorale (avizate prin votul secret al majorităţii celor prezenţi) şi se aleg membrii Consiliului
Şcolii doctorale prin votul direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Şcoala
doctorală respectivă. Deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi , în condiţiile respectării
prevederilor de la Art. 4.
Art. 6. Directorul Şcolii Doctorale este selectat de CSUD dintre recomandările primite
de la Şcolile doctorale, cu avizul Biroului Consiliului de Administraţie, fiind apoi confirmat de
către Senatul UPB şi numit prin Decizie a Rectorului UPB.
Art. 7. Directorii

Şcolilor

doctorale din UPB constituie CSUD.

Art. 8. Calendarul alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale este prezentat În Anexa I iar
li sta Şcolilor doctorale este prezentată În Anexa 2.
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2. OPIS ANEXE
Anexa 1. Calendarul alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale.
Anexa 2. Lista Şcolilor doctorale

ANEXAl
Calendarul alegerilor conducerilor
Afişarea

Regulamentului
05.10.2020 - 09.10.2020
Şedinţele

de alegeri ale

şi anunţarea şedinţelor

şco lilor

Selectarea Directorilor de
19-21.10.2020
Confirmarea Directorilor

Şcoli

Şcolilor

de alegeri în

Doctorale
Şcolile

Doctorale:

doctorale: 12.10.2020 - 16.10.2020
doctorale de

Şcolilor

către

Doctorale de

CSUD

către

şi

avizarea de

către

Senatul UPB: 22.10.2020

ANEXA 2
Şcolile

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
\O
11
[2
13
14

doctorale

Scoala doctorală
In" inerie E l ectrică
Energetică
Automatică şi Calculatoare
Telecomunicatii şi Tehnoloaia Informatiei
Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Inginerie [ndustrială şi Robotică
Inaineria Sistemelor Biotehnice
Transporturi
Inginerie Aerospatială
Ştiinta şi Ingineria Materia[e[or
Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Ştiinte Aplicate
Antreprenoriat. [na ineria şi Managementul Afacerilor
lnaineria şi Ap[icatiile Laserilor şi Acceleratorilor
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