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1 SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
Prezenta procedură operaţională se referă la organizarea admiterii la studii
universitare de doctorat din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) în
calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).
Scopul procedurii operaţionale este acela de a stabili etapele care trebuie pregătite de
factorii responsabili pentru buna desfăşurarea a procesului specific admiterii la Studiile
universitare de doctorat, precum şi acela de a asigura o competiţie bine organizată, transparentă,
imparţială şi desfăşurată în deplină legalitate.
Pentru atingerea scopului procedurii, prezenta procedură operaţională cuprinde toate
elementele necesare aplicării, respectiv: domeniul de aplicare şi utilizare a procedurii, definiţiile
şi abrevierile utilizate, documentele de referinţă, descrierea activităţilor specifice procesului
aferent procedurii, responsabilităţile aferente diferitelor activităţi care aparţin procesului
corespunzător procedurii de admitere la studiile universitare de doctorat, fişele de
înregistrare pentru documente, distribuirea procedurii, modificările procedurii, precum şi o serie
de anexe cuprinzând documente aferente procedurii.

2 DOMENIUL DE APLICARE ŞI UTILIZATORII PROCEDURII
Procedura operaţională privind admiterea la studii universitare de doctorat, se aplică
la nivelul UTCB ca IOSUD.
Utilizatorii procedurii sunt toţi conducătorii de doctorat, cadrele didactice şi specialiştii
care fac parte din comisiile pentru admiterea la studii universitare de doctorat, membrii
Consiliului de administraţie al UTCB care realizează repartiţia pe specializări a locurilor scoase
la concurs, directorii departamentelor care sunt consultaţi în privinţa repartiţiei locurilor pe
specializări, cadrele didactice de la Departamentul de limbi străine şi comunicare din UTCB care
asigură desfăşurarea probei de competenţă lingvistică, personalul de la secretariatul Şcolii
doctorale a UTCB care anunţă concursul, întocmeşte dosarele de înscriere la concurs, ţine
evidenţa rezultatelor la concursul de admitere, precum şi toţi cei care sunt prevăzuţi la capitolul
6, Responsabilităţi, al prezentei proceduri operaţionale.
Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea şi respectarea prevederilor din
documentele aferente procedurii.

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI UTILIZATE
3.1 Definiţii ale termenilor utilizaţi în procedură
Termenii şi expresiile utilizate în procedură au definiţiile şi semnificaţiile în conformitate
cu documentele de referinţă prezentate în capitolul 4 al procedurii. Cei mai importanţi termeni au
semnificaţiile redate în continuare.
• studii universitare de doctorat – ciclul al III-lea de studii universitare conformitate
cu Procesul Bologna şi permit dobândirea nivelului 8 de calificare din EQF/CEC şi din Cadrul
Naţional al Calificărilor. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi
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inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de
doctorat, prin acordarea titlului de doctor;
• student-doctorand – studentul înmatriculat în programul de studii universitare de
doctorat;
• conducător de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul
cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii
acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
• program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de
doctorat – totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul
de vedere al studiilor universitare de doctorat;
• teză de doctorat – lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un studentdoctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de
doctor;
• instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare
IOSUD – instituţia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat;
• şcoală doctorală – o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul
IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită
disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.

3.2 Abrevieri
1. UTCB
2. IOSUD
3. CNATDCU
Universitare;
4. MEN
5. SCMI
6. PO
7. FSM
8. F
9. CU
10. CA
11. SD
12. DLSC
13. DMC
14. EQF/CEC
15. CNC
16. COD
17. RSD

– Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
– Instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat;
– Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
– Ministerul Educaţiei Nationale;
– Sistem de control managerial intern;
– Procedură operaţională;
– Fişa de evidenţă a modificarilor şi revizuirilor procedurii;
– Fişa de înregistrare/Formular;
– Carta universităţii;
– Consiliul de administraţie;
– Şcoala Doctorală;
– Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare;
– Departamentul de Managementul Calităţii;
– European Qualifications Framework/Cadrul European al Calificarilor;
– Cadrul Naţional al Calificărilor;
– Codul Studiilor Universitare de Doctorat;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Doctorale;
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4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale (Publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 18 din 10.01.2011, Partea I);
Hotărâre a Guvernului nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat
(Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 551 din 03.08.2011);
OMECTS nr. 3313/2012 - Ordin al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 (Publicat în
Monitorul Oficial nr.164 din 13.03.2012, Partea I );
CU UTCB/2011 - Carta universitară (Aprobată de Senatul Universităţii Tehnice de
Construcţii Bucureşti în şedinţa din 20 iunie 2011, cu respectarea prevederilor Constituţiei
României şi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011);
RSD UTCB/2011 - Regulament de Organizare si Functionare a Scolii Doctorale.
(Aprobat de Senatul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti în 2013).

5 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
5.1 Generalităţi
Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul al III-lea de studii universitare, în
conformitate cu Procesul Bologna - la care România a aderat în anul 1999 - şi permit dobândirea
nivelului 8 de calificare din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).
Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat
din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), în calitate de Instituţie
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) dobândită în baza propunerii
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) şi a aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
organizează admitere la doctorat ştiinţific în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, în
cadrul şcolii doctorale a UTCB, cu domeniile de doctorat Inginerie civilă şi instalaţii, Inginerie
mecanică, Inginerie electrică şi Inginerie industrială.

5.2 Candidaţii eligibili pentru a participa la concurs
La concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă ai
studiilor universitare de master sau echivalentă acesteia.
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Candidaţii care au dobândit diploma de inginer, de licenţă sau de master în alt domeniu
decât cel în care se înscriu la studii universitare de doctorat sunt eligibili numai dacă au
promovat în prealabil o serie de examene din cunoştinţele specifice noului domeniu. Numărul şi
conţinutul examenelor din cunoştinţele specifice noului domeniu se stabilesc de SD, la
propunerea potenţialului conducător de doctorat.
Studiul în vederea dobândirii cunoştinţelor specifice se face individual, pe baza unei
bibliografii anunţate din timp. Susţinerea acestor examene se programează înaintea concursului
de admitere la doctorat. Examenele se susţin în cadrul departamentului de specialitate din care
face parte potenţialul conducător de doctorat, cu o comisie stabilită de directorul de department.
Preşedintele acestei comisii este potenţialul conducător de doctorat.
Persoana admisă la doctorat are pe întreaga durată a studiilor universitare de doctorat
calitatea de student-doctorand.

5.3 Descrierea procesului
5.3.1 Organizarea admiterii la studii universitare de doctorat
Admiterea la studiile universitare de doctorat din UTCB, în calitate de IOSUD, se
organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă. Acestea pot fi finanţate prin buget, prin
granturi obţinute pe bază de competiţie, prin taxe de studii sau din alte surse.
Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi decât în
UTCB-IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. Un conducător de doctorat
poate îndruma simultan maximum 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de
doctorat.

5.3.2 Concursul de admitere la studii universitare de doctorat
Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se face prin concurs organizat
anual de UTCB, in luna septembrie.
Concursul de admitere se organizează pe domenii de doctorat şi specializări. Tabelul cu
specializările aferente domeniilor de doctorat în UTCB este prezentat în Anexa 1.
Repartizarea pe specializări a locurilor scoase la concurs se face de către Consiliul de
administraţie (CA), la propunerea şcolii doctorale (SD), cu consultarea departamentelor, în
funcţie de locurile disponibile ale conducătorilor de doctorat, de solicitările candidaţilor şi de
strategia de dezvoltare a cercetării la nivelul UTCB. Locurile scoase la concurs sunt aprobate de
Ministerul Educatiei Nationale.
Metodologia de admitere, condiţiile de admitere, domeniile de doctorat şi specializările
aferente, sunt făcute publice în fiecare an de către SD a UTCB, cu timp suficient înainte de
susţinerea concursului de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere se face prin completarea, de către candidat, a unei
Fise de înscriere la studiile universitare de doctorat (Anexa 2).
Concursul de admitere cuprinde o probă de competenţă lingvistică pentru o limba straina
şi un examen de specialitate.
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Admiterea candidaţilor se face pe fiecare program de cercetare scos la concurs, în limita
locurilor, în ordinea mediilor obţinute la concurs şi a altor criterii specifice anunţate înainte de
desfăşurarea concursului de admitere, daca este cazul.

5.3.3 Proba de competenţă lingvistică
Proba de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională este susţinută
în cadrul Departamentului de limbi străine şi comunicare (DLSC) din UTCB.
Rectorul UTCB, pe baza propunerilor de la DLSC, emite o Decizie a Rectorului privind
numirea comisiei de admitere pentru testul de competenţă lingvistică (Anexa 3).
Rezultatul examinării se exprimă prin unul din calificativele: „Admis” „Admis
condiţionat” sau „Respins”.
Pentru candidaţii care posedă un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere
internaţională, recunoscut ca atare de DLSC, ori au urmat şi finalizat studiile de masterat într-o
limbă de circulaţie internaţională, proba de competenţă lingvistică nu mai este necesară.
În cazul în care nivelul cunoştinţelor candidatului nu corespunde calificativului „Admis”
sau dacă, din motive obiective, candidatul nu a participat la examenul de competenţă lingvistică,
SD a UTCB poate aproba admiterea candidatului pe baza rezultatelor de la probele de
specialitate.
Proba de competenţă lingvistică se reprogramează la data admiterii seriei următoare de
candidaţi la studii doctorale.
Rezultatele examenului de competenta lingvistica sunt trecute in Fisa privind rezultatele
testului de competenta lingvistica (Anexa 4)

5.3.4 Examenul de specialitate
Examenul de specialitate se desfăşoară oral şi conţine două probe:
• o probă care constă în examinarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza
unei bibliografii afişate la departamentele în care activează conducătorii de doctorat
ai specializării respective.
• o probă constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului, pe baza unui
interviu în cadrul comisiei de concurs.
Directorii departamentelor în care vor activa candidaţii admişi la concurs, vor asigura
desfăşurarea în bune condiţii a probelor examenului de specialitate pentru admiterea la studii
universitare de doctorat a candidaţilor dintre care vor fi selectăţi candidaţii admişi la concurs.
Comisiile de concurs sunt formate din câte 3-5 membri, dintre care un preşedinte. Aceste
comisii de concurs pentru examenul de specialitate sunt stabilite prin Decizie a Rectorului
privind numirea comisiilor de admitere pe domenii de doctorat şi specializări, cu avizul SD a
UTCB, la propunerea departamentelor în care vor fi integraţi studenţii-doctoranzi pe perioada
studiilor universitare de doctorat, (Anexa 5).
Comisiile sunt alcătuite, de regulă, din conducători de doctorat ai specializării, alături de
care pot fi numiţi şi alţi profesori şi conferenţiari, precum şi specialişti din domeniu care au titlul
de doctor.
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Notarea probelor la examenul de specialitate se face individual de către fiecare membru
al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10.
Rezultatele obţinute de candidat la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat sunt trecute în Fişa cu rezultatele concursului de admitere la doctorat a fiecărui
candidat (Anexa 6).
Pe fişa de concurs a candidatului se trece media fiecărei probe şi media examenului de
specialitate, ca medie aritmetică a notelor de la cele două probe.
Nota la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se va calcula de către
secretariatul Şcolii Doctorale ca media aritmetică a următoarelor note:
• media anilor de facultate
• nota obţinută la examenul de licenţă
• media anilor de master
• media examenului de disertaţie
• media examenului de specialitate.
În cazul în care candidaţii sunt absolvenţi ai studiilor universitare în forma veche (5 ani),
nota la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se va calcula ca media aritmetică
a următoarelor note:
• media anilor de facultate
• nota obţinută la examenul de diplomă
• media examenului de specialitate.
Media minimă de concurs pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat
eligibil este 8.
Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se face în limita locurilor
disponibile, în ordinea mediilor la concurs şi, după caz, a altor criterii specifice programului
respectiv, criterii anunţate înainte de desfăşurarea concursului de admitere.
În cazul granturilor obţinute de conducători de doctorat, concursul de admitere se
organizează de către conducătorii de doctorat respectivi, împreună cu SD a UTCB, in modul
mentionat anterior.
Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de doctorat şi
înmatricularea candidaţilor se face prin Decizia Rectorului privind înmatricularea candidaţilor
admişi în urma concursului de admitere la studiile universitare de doctorat.

5.3.5 Contractul de studii universitare de doctorat
Studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea pe perioada studiilor universitare de
doctorat în baza prevederilor unui Contract de studii universitare de doctorat (Anexa 7).,
încheiat între UTCB, doctorand şi conducătorul de doctorat.
Contractul se intocmeste de catre secretariatul Scolii Doctorale.
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6 RESPONSABILITĂŢI
6.1 Rectorul
•
•
•
•

Emite Decizie privind numirea comisiei de admitere pentru testul de competenţă
lingvistică;
Emite Decizie privind numirea comisiei de concurs pentru examenul de specialitate
pentru admiterea la studii universitare de doctorat;
Emite Decizie privind validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare
de doctorat şi înmatricularea candidaţilor admişi la concurs;
Semneaza Contractul de studii universitare de doctorat.

6.2 Consiliul de Administraţie
•
•

Repartizează pe specializări locurilor scoase la concursul de admitere la studii
universitare de doctorat;
Aproba modelul contractului de studii universitare de doctorat.

6.3 Consiliul Scolii Doctorale/ Directorul Şcolii doctorale
•
•
•
•

Propune repartizarea pe specializări a locurilor scoase la concursul de admitere la studii
universitare de doctorat;
Avizează comisia de concurs pentru examenul de specialitate pentru admiterea la studii
universitare de doctorat;
Poate aproba admiterea unor candidaţi care nu au fost admişi la proba de competenţă
lingvistică pe baza rezultatelor de la probele de specialitate, cu reprogramarea la această
probă la data admiterii seriei următoare de candidaţi la studii doctorale;
Elaboreaza modelul contractului de studii universitare de doctorat.

6.4 Secretariatul Scolii Doctorale
•
•
•
•
•
•

face publice, în fiecare an, metodologia de admitere, condiţiile de admitere, domeniile de
doctorat şi specializările aferente, cu timp suficient înainte de susţinerea concursului de
admitere;
preia de la comisiile de admitere dosarele fiecărui candidat;
asigură păstrarea şi restituirea justificată a dosarelor candidaţilor care nu au solicitat
înmatricularea;
verifică dosarele candidaţilor care au solicitat înmatricularea din punct de vedere al
actelor necesare şi asigură păstrarea corespunzătoare a acestora;
întocmeşte contractele pentru studiile universitare de doctorat şi asigură semnarea
acestora de către toate părţile implicate;
întocmeşte deciziile de înmatriculare pe specializări, forme şi regimuri de doctorat
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6.5 Departamentele didactice/ Directorii de departamente
•
•
•
•

Au rol consultativ privind repartizarea pe specializări a locurilor scoase la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat;
Afişează bibliografia pentru examenul de specialitate din cadrul admiterii la studii
universitare de doctorat;
Propune comisia de concurs pentru examenul de specialitate pentru admiterea la studii
universitare de doctorat;
Asigură desfăşurarea în bune condiţii a probelor examenului de specialitate pentru
admiterea la studii universitare de doctorat;

6.6 Departamentul de limbi străine şi comunicare
•
•
•

Stabileşte tipurile de certificate de competenţă lingvistică care permit candidaţilor la
concursul de admitere la studii universitare de doctorat să nu mai susţină proba de
competenţă lingvistică.
Propune comisia de admitere pentru testul de competenţă lingvistică din cadrul
concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
Organizează şi asigură susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru o limbă de
circulaţie internaţională din cadrul concursului de admitere la studii universitare de
doctorat;

6.7 Consilierul juridic
•
•

Avizează modelul contractului de studii universitare de doctorat;
Semnează contractul de studii universitare de doctorat.

6.8 Directorul economic
•

Semnează contractul de studii universitare de doctorat.

6.9 Conducătorii de doctorat
•
•

Propun bibliografia pentru examenul de specialitate;
Semnează contractul de studii universitare de doctorat.

6.10 Studentii doctoranzi
•

Semnează contractul de studii universitare de doctorat.
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7 ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările referitoare la formularele specifice procedurii operaţionale privind
admiterea la studiile universitare de doctorat sunt:
• PO-SD.01 - Procedura Operatională privind Admiterea la studiile universitare de
doctorat;
• Fisa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat (Anexa 2);
• Decizie a Rectorului privind numirea comisiei de admitere pentru testul de competenţă
lingvistică (Anexa 3);
• Decizie a Rectorului privind numirea comisiilor de admitere pe domenii de doctorat şi
specializări (Anexa 5);
• Fişa cu rezultatele concursului de admitere la doctorat (Anexa 6);
• Contract de studii universitare de doctorat (Anexa7);

8 DISTRIBUIRE
•
•
•
•
•

Prezenta procedură operaţională se distribuie la:
Rectorul UTCB care, conform Cartei UTCB, coordonează în mod direct activitatea şcolii
doctorale;
Prorectorul cu activităţile procesului didactic, deoarece, conform Cartei UTCB, şcoala
doctorală aparţine structurii didactice a UTCB;
Conducătorii de doctorat care trebuie să respecte această procedură operaţională;
Directorii de departamente didactice care găzduiesc desfăurarea de activităţi de studii
universitare de doctorat;
Directorul Departamentului de limbi străine şi comunicare care organizează proba de
competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.

9 ANEXE
•
•
•
•
•
•
•

Anexa 1: Tabel cu specializările aferente domeniilor de doctorat în UTCB;
Anexa 2: Cerere de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat;
Anexa 3: Decizie a Rectorului privind numirea comisiei de admitere pentru testul de
competenţă lingvistică;
Anexa 4: Decizie a Rectorului privind numirea comisiilor de admitere pe domenii de
doctorat şi specializări;
Anexa 5: Fişa cu rezultatele concursului de admitere la doctorat;
Anexa 6: Decizie a Rectorului privind înmatricularea candidaţilor admişi în urma
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat;
Anexa 7: Contract de studii universitare de doctorat.
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ANEXA 1

SPECIALIZARI AFERENTE DOMENIILOR DE DOCTORAT
•

Specializări în cadrul domeniului Inginerie Civilă şi Instalaţii:
o Mecanica Structurilor;
o Inginerie Seismică şi Siguranţa Construcţiilor;
o Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională;
o Construcţii Civile;
o Căi de Comunicaţii, Poduri şi Tunele;
o Căi Ferate;
o Drumuri şi Aeroporturi;
o Construcţii din Beton Armat;
o Construcţii Metalice;
o Geotehnică şi Fundaţii;
o Alimentări cu Apă, Tratarea Apei, Canalizări şi Epurarea Apelor Uzate;
o Construcţii Hidrotehnice;
o Îmbunătăţiri Funciare;
o Hidraulică şi Mecanica Fluidelor;
o Protecţia Mediului în Inginerie Civilă;
o Instalaţii pentru Construcţii;
o Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Teledetecţie;
o Management în Construcţii;

•

Specializări in cadrul domeniului Inginerie Electrică:
o Electrotehnică;

•

Specializări in cadrul domeniului Inginerie Mecanică:
o Termotehnică;
o Maşini şi Utilaje pentru Construcţii;
o Mecanică Tehnică şi Vibraţii;

•

Specializări in cadrul domeniului Inginerie Industrială:
o Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
o Ingineria Calităţii.
1
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ANEXA 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Anul universitar

A. Date de identificare

Nume de familie (din certificatul de naştere)

Iniţiala tatălui

Nume dobândit (dacă este cazul)
Prenume
Cod numeric personal
Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Naţionalitate

M

Sex (bifaţi)
F

Stare civilă (bifaţi)
Cas.
Necas
Cetăţenie

Locul Naşterii (localitate, judeţ, ţară)
Domiciliu stabil (localitate, judeţ, ţară)
Stradă
Bloc
Carte de Identitate
Seria
Paşaport
Seria
Telefon mobil

Numărul
Scara

Etaj

Ap.

Nr

Cod poştal
Data eliberării

An eliberare
Telefon fix

Valabil (ani)

E-mail
Notă: UTCB este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 2914

B. Date privind studiile de licenţă absolvite
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Ţara

Localitatea

Facultatea
Domeniul
Anul absolvirii

Profilul
Durata (sem)

Diploma / Adeverinţa nr.

Titlul obţinut
Foaia matricolă / Adeverinţa nr.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
ŞCOALA DOCTORALĂ
ANEXA 2
C. Date privind studiile de master absolvite
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Ţara

Localitatea

Facultatea
Domeniul
Anul absolvirii

Profilul
Durata (sem)

Titlul obţinut

Diploma / Adeverinţa nr.

Foaia matricolă / Adeverinţa nr.

D. Date privind studiile universitare de doctorat
Anul înscrierii

Conducător de doctorat

Forma (bifaţi şi specificaţi dacă este cazul)
Buget
Taxa
Altele

Domeniul de doctorat
Aţi mai urmat studii universitare de doctorat finanţate de la buget în UTCB?
Da
În perioada
Nu
Limba straină cunoscută
Certificat de atestare competenţe lingvistice
Cazare în cămin
Solicitaţi cazare în căminele UTCB? (bifaţi opţiunea)
Da
Nu
Declaraţie
Subsemnatul, declar ca am înţeles semnificaţia tuturor datelor solicitate în această fişă. Mă oblig să anunţ
secretariatului Scolii Doctorale orice modificare în ceea ce priveşte datele declarate, în cel mai scurt timp.
Data completării (zz/ll/aaaa)
Semnătura

E. Date care se completează de către Secretariatul Şcolii Doctorale
Rezultate anterioare studii licenţă
Media anilor de studii de licenţă
Rezultate anterioare studii master
Media anilor de studii de master
Taxa de concurs s-a achitat cu:
Chitanţa nr.
Alte observaţii:

Decizie înscriere
Da
Nu

Nota examen de licentă
Nota examen de disertaţie
Din data (zz/ll/aaaa)

Din data (zz/ll/aaaa)

Secretar Şcoala Doctorală

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
RECTORAT
ANEXA 3

DECIZIE

Nr. …………. / …………………….
Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării şi funcţionării cu
continuitate a învăţământului superior de construcţii din Bucureşti:
•

Decretul nr. 175/02.08.1948 al Marii Adunări Naţionale de reformă a
învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr.177/03.08.1948, privitor la
înfiinţarea „Institutului de Construcţii Bucureşti”,

•

Hotărârea Guvernului României nr. 458/29.07.1994, privind schimbarea
denumirii Institutului de Construcţii Bucureşti în Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti,

În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3556/25.03.2008 de
confirmare în funcţia de Rector,
În baza Hotărârii Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti nr.
7291/27.06.2006 de înfiinţare a Şcolii Doctorale şi de numire în funcţia de Director,
În baza Legii 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale,
În baza H.G. 681/2011, privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat,
În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Doctorale U.T.C.B.

RECTORUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
DECIDE:
Art.1. În vederea desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de
doctorat în sesiunea …………………………….………, se numeşte comisia de admitere pentru
testul de competenţă lingvistică, după cum urmează:
Comisie

Numele şi prenumele cadrului
didactic examinator

Grad didactic

Limba străină de
concurs

Preşedinte:

Membri
comisie:
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Art. 2. Departamentul de specialitate din UTCB, Şcoala Doctorală şi persoanele
implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de
doctorat vor lua măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei decizii.

R E C T O R,
Prof.univ.dr.ing. Iohan NEUNER
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE
ANEXA 4

REZULTATELE TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
DIN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT, SESIUNEA ....................................
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Calificativ competenţă
lingvistică*

Nota: * admis, respins sau admis condiţionat

Membrii comisiei de admitere:

Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele

Funcţia în comisia
de admitere
Preşedinte

2

Membru

3

Membru

Semnătura

Data: ……………………………………….
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RECTORAT
ANEXA 5

DECIZIE

Nr. …………. / …………………….
Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării şi funcţionării cu
continuitate a învăţământului superior de construcţii din Bucureşti:
•

Decretul nr. 175/02.08.1948 al Marii Adunări Naţionale de reformă a
învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr.177/03.08.1948, privitor la
înfiinţarea „Institutului de Construcţii Bucureşti”,

•

Hotărârea Guvernului României nr. 458/29.07.1994, privind schimbarea
denumirii Institutului de Construcţii Bucureşti în Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti,

În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3556/25.03.2008 de
confirmare în funcţia de Rector,
În baza Hotărârii Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti nr.
7291/27.06.2006 de înfiinţare a Şcolii Doctorale şi de numire în funcţia de Director,
În baza Legii 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale,
În baza H.G. 681/2011, privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat,
În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Doctorale U.T.C.B.

RECTORUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
DECIDE:
Art. 1. În vederea desfăşurării concursului de admitere la doctorat în sesiunea
...................... se numesc comisiile de admitere, pe specializări, după cum urmează:
Domeniul de doctorat: ................................ ...................... ...................... .................................
Specializarea: ..............................................................................................................................
1.

- preşedinte

2.

- membru

3.

- membru

.............................................................................................................................................
1
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Art. 2. Departamentul de specialitate din UTCB, Şcoala Doctorală şi persoanele
implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de
doctorat vor lua măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei decizii.

R E C T O R,
Prof.univ.dr.ing. Iohan NEUNER
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DEPARTAMENTUL ……………………………………………….
ANEXA 6

REZULTATELE EXAMENULUI DE SPECIALITATE
DIN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT, SESIUNEA ....................................
A. Date de identificare candidat

Nume de familie (din certificatul de naştere)

Iniţiala tatălui

Nume dobândit (dacă este cazul)
Prenume

B. Rezultat examen de specialitate
Membrii comisiei de admitere:
Nr.
Nume, prenume
crt.
1

Funcţia în
comisia de
admitere
Preşedinte

2

Membru

3

Membru
Media notelor

Proba 1
(cunoştinţe
în domeniu)

Proba 2
(vocaţia în
cercetare)

SEMNĂTURA

Confirmare
preşedinte

Data: ……………………………………….
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ANEXA 7
Înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 2914

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr.____________din__________
Art. 1. PĂRŢILE

a) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI (U.T.C.B.), cu sediul în Bd. Lacul Tei, nr. 124,
sectorul 2, Bucureşti, cod fiscal nr. 4266570, cont RO10 TREZ 7025 0460 1X00 0308 deschis la
Trezoreria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată de Rector Prof.dr.ing. Iohan Neuner, în calitate de
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD),
b) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ ,
în calitate de conducător de doctorat şi
c) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ ,
posesor al B.I./C.I. seria ______ nr. __________________, CNP ______________________________ ,
înmatriculat/ă la studii universitare de doctorat în cadrul U.T.C.B. la forma cu frecvenţă, cu finanţare
asigurată de la buget / taxă, în domeniul de doctorat ______________________________________ ,
în calitate de student doctorand, au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea
următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de către U.T.C.B. de servicii educaţionale pentru ciclul de studii
universitare de doctorat.

Art. 3. CADRUL LEGAL
3.1. U.T.C.B. îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română.
3.2. Domeniile de doctorat oferite de U.T.C.B. sunt avizate de către Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
3.3. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în U.T.C.B. se face pe baza Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Studiilor
Universitare de Doctorat şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Doctorale, aprobat de
Senatul U.T.C.B.
3.4. Prevederile Regulamentului Şcolii Doctorale guvernează şi cadrul prezentului contract. U.T.C.B. va
aduce la cunoştinţa celorlalte părţi, conducător de doctorat şi student doctorand, orice modificare a
legislaţiei în vigoare sau a Regulamentului propriu.
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Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul se încheie pe durata efectuării de către studentul doctorand a studiilor universitare de
doctorat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. U.T.C.B. se obligă:
•

să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate care să-i asigure studentului doctorand
competenţele şi abilităţile cerute pe piaţa muncii;

•

să asigure baza materială neceară desfaşurării activităţilor educaţionale, constând în săli de curs,
laboratoare, săli de seminar, precum şi aparatură şi materiale necesare cercetarii ştiinţifice, în
măsura în care dispune de acestea;

•

să asigure condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia studentului doctorand a
serviciilor universităţii-biblioteca, serviciul social şi accesul la mijloacele de comunicare - Internet;

•

să asigure condiţiile de comunicare şi transparenţă în ofertele destinate studenţilor doctoranzi;

•

să recunoască activitatea conducătorului de doctorat, prin sistemul de normare, respectiv de
evaluare a activităţii profesionale;

•

să asigure buna derulare a contractelor de cercetare ştiinţifică iniţiate şi conduse de conducătorul
de doctorat în vederea sprijinirii programului de cercetare ştiinţifică a studentului doctorand;

•

să achite, după caz, bursa de doctorat, în limita alocaţiilor bugetare acordate de Ministerul
Educaţiei Naţionale sau din alte surse, daca este cazul şi sunt disponibilităţi.

5.2. Conducătorul de doctorat se obligă:
•

să întocmească structura ştiinţifică pentru disciplinele elective, rapoartele de cercetare şi teza de
doctorat;

•

să asigure consultanţă pentru realizarea în bune condiţii a studiilor universitare de doctorat;

•

să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului doctorand, în conformitate cu
programul de cercetare ştiinţifică aprobat.

5.3. Studentul doctorand se obligă:
•

să respecte regulamentele şi regulile U.T.C.B. şi să aibe un comportament adecvat statutului său;

•

să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare pentru a-şi asigura o pregătire
profesională corespunzătoare;

•

să achite taxele, dacă este cazul, prevăzute în Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Şcolii Doctorale; cuantumul taxelor este stabilit de Senatul U.T.C.B.;

•

să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia sa de către U.T.C.B.

Art. 6. FINANŢARE
6.1. Finanţarea studiilor doctorale se va face, după caz (bifaţi):
De la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, cu bursă de studii;
De la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, fără bursă de studii;
Din taxa anuală stabilită de Senatul U.T.C.B.;
Din sponsorizări;
Din alte surse.

2

6.2. Studentul doctorand este obligat să-şi achite taxele, dacă este cazul, la datele prevăzute de
conducerea U.T.C.B., de regulă în prima lună a fiecărui semestru.

Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care:
•

studentul doctorand îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat;

•

în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii conducătorului de doctorat sau a studentului
doctorand, cu privire la încetarea contractului, în condiţiile legii;

•

la data emiterii de către UTCB a deciziei de exmatriculare a studentului doctorand, datorată
încălcărilor de regulament săvârşite de acesta.

Art. 8. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente din raza teritorială a Sectorului 2 Bucureşti.

Art. 9. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţi.
9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, astăzi
_________________
Rector,
Prof.dr.ing. Iohan Neuner

Conducător de doctorat

Student doctorand

____________________________ ____________________________
(grad didactic, nume, prenume)

(nume, prenume)

____________________________ ____________________________ ____________________________
(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Director Şcoala Doctorală
Prof.dr.ing. Gabriel Racoviţeanu
____________________________
(semnătura)

Director Economic
Ec. Paula Iliescu
____________________________
(semnătura)

Consilier Juridic
Jurist Georgeta Ghiauş
____________________________
(semnătura)
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