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1 SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
Prezenta procedură operaţională se referă la organizarea procesului specific desfăşurării
programului de pregătire universitară avansată 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 modul de desfăşurare a procesului
aferent de desfasurare a programului de pregatire universitara avansata precum şi etapele ce
trebuie urmate în vederea întocmirii unui program de pregătire bazat pe studii universitare
avansate cât mai eficient, astfel încât să se constitue într-un instrument util atât conducătorilor de
doctorat cât factorilor responsabili în desfăşurarea în bune condiţii a acestei etape importante din
studiile universitare de doctorat. Scopul final al acestei proceduri este acela ca, prin instrumentul
astfel creat, să se asigure îmbogăţirea cunoştinţelor studentului–doctorand în vederea participării
lui cu o pregătire completă la etapa următoare a studiilor doctorale.
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 desfăşurare a programului de pregătire universitară avansată,
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 desfăşurarea programului de pregătire universitară
avansată din ciclul de studii universitare de doctorat, se aplică la nivelul UTCB ca IOSUD.
Utilizatorii procedurii sunt conducătorii de doctorat şi studenţii–doctoranzi din primul an
de studii universitare de doctorat, indiferent de domeniu şi specializare, membrii Senatului
universitar care aprobă programul de pregătire universitară avansată propus de şcoala doctorală,
cadrele didactice şi specialiştii care susţin prelegeri şi dezbateri la disciplinele opţionale,
personalul aferent secretariatului Şcolii doctorale a UTCB, care ţine evidenţa îndeplinirii
obligaţiilor studenţilor-doctoranzi care urmează această primă parte a programului de studii
universitare de doctorat, 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.
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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 superior de studii universitare a cărui
finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice,
capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru
cercetare-dezvoltare şi 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

– 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;
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– European Qualifications Framework/Cadrul European al Calificarilor;
– Cadrul Naţional al Calificărilor;
– Codul Studiilor Universitare de Doctorat;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Doctorale;
– Programul de pregătire universitară avansată;
– Programul de cercetare ştiinţifică.

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 3666/2012 – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului privind Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 225 din 04.04.2012, 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).
Ciclul de studii universitare de doctorat este compus din Programul de pregătire
universitară avansată (PPUA) şi Programul de cercetare ştiinţifică (PCS).
Programul de pregătire universitară avansată (PPUA) este un instrument pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care serveşte acestuia pentru derularea în bune
condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate
specifice ciclului de studii universitare de doctorat.
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5.2 Descrierea procesului
5.2.1 Planul de învăţământ pentru PPUA
Programul de pregătire universitară avansată (PPUA) se desfăşoară pe baza unui Plan de
învăţământ propus de SD a UTCB şi aprobat de Senat.
In anexa 1 este prezentat Planul de invăţământ pentru studiile universitare de doctorat
din anul I, din care, pentru prezenta procedură, interesează partea specifică semestrului 1
(PPUA-anul I-sem.1).

5.2.2 Disciplinele opţionale din PPUA
În cadrul programului de pregătire universitară avansată se utilizează sistemul de credite
transferabile (CT). Repartiţia CT pe discipline şi/sau studii independente este propusă de SD şi
aprobată de Senatul universitar.
În cursul semestrului I din anul I se studiază trei discipline opţionale (DO1, DO2 şi DO3),
care asigură tuturor doctoranzilor o viziune unitară în abordarea cercetării ştiinţifice specifice
ştiinţelor inginereşti şi, respectiv, aptitudini de management al proiectelor de cercetare ştiinţifică.
Disciplinele opţionale se pot modifica la solicitarea conducătorilor de doctorat, cu avizul
Consiliului Şcolii Doctorale.
Studenţii doctoranzi, sub indrumarea conducatorului de doctorat au obligaţia de a alege
câte o Disciplină Opţională din fiecare grup de discipline disponibil (DO1, DO2 şi DO3).
Disciplinele Opţionale se vor planifica modular. In acest sens vor studentii-doctoranzi vor
completa Cererea de inscriere la disciplinele optionale (Anexa 2) si o vor depune la
Secretariatul Scolii Doctorale.
Pentru studenţii-doctoranzi beneficiari de burse-granturi cofinanţate prin programe
europene ori din alte surse, se pot organiza de către SD şi alte forme de pregătire interdisciplinară
şi de specialitate, pe baza unui program specific.
Conducătorul de doctorat urmăreşte şi este răspunzător de modul în care studentuldoctorand îşi respectă obligaţiile privind participarea acestora la PPUA.
Titularul de curs acordă calificativele pentru disciplinele opţionale şi le comunică SD
pentru a fi transfomate în credite transferabile.
Calificativele obţinute de studenţii-doctoranzi la cele 3 discipline opţionale sunt trecute în
Catalogul de disciplină opţională (Anexa 3).
Calificativele şi creditele obţinute de studenţii-doctoranzi în cadrul PPUA, sunt
centralizate într-un document de evidenţă a acestor rezultate, iar apoi sunt trecute în Registrul
matricol, din care, pentru prezenta procedură, interesează partea specifică semestrului 1 (PPUA)
(Anexa 4).
Studentul-doctorand are dreptul de a obţine informaţii privind creditele obţinute şi de a
contesta, în scris, în termen de 5 zile de la acordarea acestora.
SD are obligaţia de a analiza contestaţiile şi de a propune soluţii în termen de 5 zile.
Studenţii-doctoranzi beneficiari de burse cofinanţate prin programe europene ori din alte
surse trebuie să respecte clauzele contractuale specifice.
Absolvenţilor programelor de studii de Master de Cercetare găzduite de către Şcoala
Doctorală li se pot echivala discipline opţionale cuprinse în programul de pregătire universitară
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avansată, cu condiţia ca, conţinutul disciplinelor care se propun pentru echivalare să fie similare
cu conţinutul disciplinelor opţionale.
În acest sens absolvenţii Masterului de Cercetare vor înainta o cerere către Consiliul
Şcolii Doctorale care va analiza echivalenţa disciplinelor şi va acorda dreptul de echivalare.
Absolvenţii altor forme de Master nu pot beneficia de echivalări ale disciplinelor
opţionale.
Pe toată perioada PPUA, directorul departamentului în care îşi desfăşoară activitatea
studenţii–doctoranzi va asigura condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii acestora.
Pe toată perioada PPUA, studenţii-doctoranzi respectă orarul stabilit împreună cu
conducătorul de doctorat, îndeplineasc obligaţiile de susţinere a lucrărilor, menţin o legătură
permanentă cu conducătorul de doctorat şi respectă disciplina instituţională.

5.2.3 Confirmarea lunară a îndeplinirii activităţii studenţilor-doctoranzi cu taxă de studii
Pentru studenţii-doctoranzi cu taxă de studii, pe întreaga perioadă a PPUA, îndeplinirea
programului de studiu trebuie confirmată lunar, în scris, în primele 10 zile ale lunii următoare de
către conducătorul de doctorat. În cazul neconfirmării în acest termen sau a unui aviz negativ din
partea conducătorului de doctorat, bursa poate fi suspendată, la propunerea şcolii doctorale, prin
decizia Rectorului UTCB.
Formularul de Informare lunară pe care studenţii-doctoranzi trebuie sa-l completeze în
cadrul semestrului 1 (PPUA) (Anexa 5) este semnat de studenţii-doctoranzi şi de conducătorul de
doctorat care confirmă îndeplinirea programului de studiu.

5.2.4 Achitarea taxei de studii de către studenţii-doctoranzi
Pentru studenţii-doctoranzi cu taxă de studii, pe întreaga perioadă a PPUA, taxa de studii
poate fi achitată integral, la începutul anului universitar, sau în două tranşe egale în primele 30 de
zile de la începutul fiecărui semestru. Cuantumul taxei de studii doctorale se stabileşte anual prin
hotărârea Senatului universitar.

5.2.5 Exmatricularea studenţilor-doctoranzi
Pe întreaga perioadă a PPUA, doctoranzii, indiferent de forma de învăţământ, la
propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul SD şi prin decizia Rectorului pot fi
exmatriculaţi dacă nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în programul de studii.
Studenţii-doctoranzi de la forma de învăţământ cu frecvenţă şi taxă pot fi exmatriculaţi la
propunerea SD, prin decizia Rectorului în caz de neachitare a taxei de studii pe o perioada mai
lunga de 12 luni, cu exceptia perioadelor de intrerupere.
Secretariatul Acolii Doctorale emite o atenţionarea scrisă (instiintare de plata – anexa 6,
respectiv somatie de plata – anexa 7) pe care o transmite doctorandului si conducatorului de
doctorat;
Studentul-doctorand are o perioada de 30 zile pentru reglementarea situatiei.
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In caz de neremediere a acestia in termenul acordat, Scoala Doctorala va inainta
Rectorului propunerea de exmatriculare.
Rectorul va emite decizia de exmatriculare (anexa 8) care va fi transmisa studentuluidoctorand.

5.2.6 Schimbarea conducătorului de doctorat
Pe perioada PPUA, studentul-doctorand poate solicita conducerii UTCB schimbarea
conducătorului de doctorat sau introducerea cotutelei, după caz, în cadrul aceluiaşi domeniu de
doctorat, în următoarele situaţii:
• conducătorul de doctorat nu a respectat clauzele contractului de studii doctorale;
• conducătorul de doctorat este indisponibil pe o perioadă de peste un an sau nu poate fi
prezent la susţinerea publică a tezei de doctorat;
• studentul-doctorand are acordul scris al conducătorului de doctorat;
• pentru alte motive intemeiate care vizeaza raportul de indrumare dintre indrumatorul
de doctorat si studentul doctorand.
In acest sens:
• studentul-doctorand depune la secretariatul scolii doctorale o solicitare care trebuie
însoţită de acordul scris al unui nou conducător de doctorat sau al conducătorului de
doctorat în cotutelă, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat;
• Consiliul Scolii doctorale analizeaza solicitarea studentului-doctorand;
• in cazul in care studentul – doctorand nu a gasit un conducator de doctorat Consiliul
Scolii Doctorale, la propunerea departamentului de specialitate, desemneaza un alt
conducator de doctorat avand in vedere prioritar necesitatea studentului doctorand de
a-si finaliza programul de doctorat;
• conducerea UTCB aproba schimbarea conducatorului de doctorat.

6 RESPONSABILITĂŢI
6.1 Rectorul
•
•
•

emite Decizia de exmatriculare a doctoranzilor, indiferent de forma de învăţământ,
dacă nu îşi îndeplinesc prevederile programului de studii ;
emite Decizia de exmatriculare a doctoranzilor de la forma de învăţământ cu
frecvenţă şi taxă în caz de neachitare a taxei de studii;
emite Decizia de suspendare a bursei pentru studenţii-doctoranzi cu taxă de studii în
cazul neîndeplinirii programului de studiu.

6.2 Senatul universitar
•

aprobă Planul de învăţământ pentru studiile universitare de doctorat din anul I
(PPUA-anul I - sem. 1);
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aprobă repartiţia creditelor transferabile pe discipline şi/sau studii independente;
stabileşte anual, prin hotărârea senatului, cuantumul taxei de studii doctorale;
aprobă schimbarea conducătorului de doctorat sau introducerea cotutelei solicitate de
studentul-doctorand.

6.3 Consiliul de Administratie
•

aprobă schimbarea conducătorului de doctorat sau introducerea cotutelei solicitate de
studentul-doctorand;

6.4 Consiliul Scolii Doctorale/Directorul Şcolii Doctorale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propune planul de învăţământ pentru studiile universitare de doctorat din anul I
(PPUA-anul I-sem. 1);
aprobă programul pentru studiile universitare de doctorat din anul I (PPUA-anul Isem. 1);
propune repartiţia creditelor transferabile pe discipline şi/sau studii independente;
are obligaţia de a analiza contestaţiile venite de la studenţii-doctoranzi privind
creditele obţinute de aceştia şi de a propune soluţii în termen de 5 zile;
aprobă recunoaşterea unor credite pentru studenţii-doctoranzi care sunt absolvenţi ai
formei de invatamant master in cercetare;
propune suspendarea bursei pentru studenţii-doctoranzi cu taxă de studii în cazul
neîndeplinirii programului de studiu, pe baza avizului negativ din partea
conducătorului de doctorat;
avizează exmatricularea doctoranzilor dacă nu îşi îndeplinesc prevederile programului
de studii;
propune exmatricularea doctoranzilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă şi taxă
în caz de neachitare a taxei de studii;
analizează posibilitatea schimbării conducătorului de doctorat sau introducerea
cotutelei solicitate de studentul-doctorand.

6.5 Secretariatul Scolii Doctorale
a. anual face înscrierea studenţilor în anii de studiu, conform situaţiei şcolare a acestora;
b. primeste fisele de inscriera la disciplinele optionale si asigura distributia studentilor la
acesatea;
c. asigură evidenţa situaţiei şcolare a fiecărui student doctorand, astfel:
•

centralizează listele de prezenţă pe perioada programului de pregătire universitară
avansată (primul semestru al programului de doctorat) si vizează fişele de
prezenţă ale studenţilor doctoranzi necesare pentru acordarea bursei, pe baza
listelor de prezenţă; acestea trebuie să indice o prezenţă de minim 50% la
şedinţele disciplinelor urmate;
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•

întocmeşte cataloage asigurând cuprinderea în acestea a tuturor studenţilor
doctoranzi înmatriculaţi;

•

se ocupă de urmărirea trecerii la timp în cataloage a calificativele acordate
studenţilor de către profeori;

•

transcrie calificativele obţinute de studenţi în centralizatoare;

•

transmite situaţia şcolară fiecărui student doctorand către comisia socială în
vederea ierarhizării studenţilor pentru accesul în cămine şi pentru burse;

•

completează registrul matricol, în format scris şi în format electronic, cu
rezultatele obţinute de fiecare student doctorand;

•

după sesiune transmite în scris prin email fiecărui student doctorand care nu a
promovat în următorul an de studiu, situaţia sa şcolară;

d. primeşte şi ţine evidenţa situaţiilor de întrerupere şi de prelungire a programului de
doctorat;
e. întocmeşte şi eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de student doctorand;
f. răspunde pentru corectitudinea datelor referitoare la evidenţa studenţilor din
cataloage;
g. răspunde pentru corectitudinea datelor referitoare la ierarhizarea studenţilor;
h. răspunde de modul de gestionare a legitimaţiilor de student doctorand;
i. ţine evidenţa efectivelor de studenţi doctoranzi pe specializări, forme şi regimuri de
studii;
j. urmăreşte modul de încasare a taxelor de studii;
k. urmăreşte respectarea termenelor şi a condiţiilor de încasare a taxei, conform
legislaţiei în vigoare;
l. atenţionează, prin transmiterea atentetionarii scrise studentilor-doctoranzi si
conducatorilor de doctorat, afişare la panoul şcolii doctorale si pe site-ul Scolii
Doctorale, posibilitatea de exmatriculare a doctoranzilor de la forma de învăţământ cu
frecvenţă şi taxă în caz de neachitare a taxei de studii;

6.6 Departamentele didactice/Directorii departamentelor
•
•

avizează Programul pentru studiile universitare de doctorat din anul I (ppua-anul Isem. 1);
asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor studenţilordoctoranzi în cadrul PPUA.
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6.7 Conducătorii de doctorat
•
•
•
•
•
•

asigură îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui studentdoctorand;
avizează Programul pentru studiile universitare de doctorat din anul I (PPUA-anul Isem. 1);
urmăresc şi sunt răspunzători de modul în care studenţii-doctoranzi îşi respectă
obligaţiile privind participarea acestora la PPUA;
confirmă lunar îndeplinirea programului de studiu de către studenţii-doctoranzi cu
taxă de studii prin semnarea informării lunare;
dau aviz negativ de suspendare a bursei pentru studenţii-doctoranzi cu taxă de studii
pentru neîndeplinirea programului de studiu;
propun exmatricularea doctoranzilor, indiferent de forma de învăţământ, dacă nu îşi
îndeplinesc prevederile programului de studii.

6.8 Studenţii-doctoranzi
•
•
•
•
•
•
•

completeaza Cererea de inscriere de disciplinele optionale si o depune la secretariatul
Scolii Doctorale;
studenţii-doctoranzi beneficiari de burse cofinanţate prin programe europene ori din
alte surse trebuie să respecte clauzele contractuale specifice;
respectă orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat;
îndeplineasc obligaţiile de susţinere a lucrărilor;
menţin o legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
respectă disciplina instituţională;
completează şi semnează formularul de informare lunară privind îndeplinirea
programului de studiu de către studenţii-doctoranzi cu taxă de studii.

7 ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările referitoare la formularele specifice procedurii operaţionale privind
desfăşurarea programului de pregătire universitară avansată sunt:
PO-SD.02_rev 1 - Procedura Operatională privind Desfăşurarea programului de pregătire
universitară avansată;
• Cerere de inscriere la disciplinele optionale (Anexa 2)
• Catalog disciplină opţională (Anexa 3);
• Registru matricol (PPUA) (Anexa 4);
• Informare lunară (PPUA) (Anexa 5);
• Formular instiintare restanta plata taxa (Anexa 6);
• Formular somatie restanta plata taxa (Anexa 7);
• Decizie Rector exmatriculare (Anexa 8).
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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 şi care
trebuie să instruiască studenţii-doctoranzi asupra responsabilităţilor ce le revin în urma
adoptării acestei proceduri;
Directorii de departamente didactice care găzduiesc desfăşurarea de activităţi de studii
universitare de doctorat.

9 ANEXE
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexa 1: Plan de învăţământ pentru studiile universitare de doctorat din anul I (PPUAanul I-sem.1);
Anexa 2: Cerere de inscriere la disciplinele optionale;
Anexa 3: Catalog disciplină opţională;
Anexa 4: Registru matricol (PPUA);
Anexa 5: Informare lunară (PPUA);
Anexa 6: Formular instiintare restanta plata taxa;
Anexa 7: Formular somatie restanta plata taxa;
Anexa 8: Decizie Rector exmatriculare.

Pagina 13 din 13

ANEXA 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru studiile universitare de doctorat - anul I
Semestrul 1 - 14 săptămâni - Program de pregătire universitară avansată
(PPUA–anul I, sem. 1)
1
Nr. crt.

Disciplina

NUMĂR
ORE
SĂPTĂMÂNĂ

Prelegeri
1.
2.
3.

Dezbateri

PE

Studiu
individual

Disciplina opţională 1:
Disciplina opţională 2:
Disciplina opţională 3:
TOTAL

•
•
•
•

Număr
credite
10
10
10
30

Studenţii-doctoranzi au dreptul de a alege câte o Disciplină Opţională din fiecare grup (DO1,
DO2 şi DO3)
Disciplinele Opţionale se planifică modular; evaluarea se face prin susţinerea de către doctorand
a unui referat de specialitate
Semestrul 1 al primului an este şi o perioadă de intensă cercetare bibliografică în domeniul
ştiinţific de doctorat, finalizată prin elaborarea unui proiect de Program de cercetare ştiinţifică,
într-un format standard care va fi adus la cunoştinţă în timp util
La sfârşitul semestrului 1 se va susţine proiectul Programului de cercetare ştiinţifică

Semestrul 2 - 14 săptămâni – Program de cercetare ştiinţifică (PCS–anul I, sem. 2)
Nr. crt.
1.
2.
3.

•

Disciplina
Disciplina electivă 1:
Disciplina electivă 2:
Raport de cercetare nr. 1:

Număr ore pe săptămână
Studiu
Prelegeri
individual

Număr
credite

10
10
10
TOTAL
30
Disciplinele elective 1 şi 2, precum şi Raporul de cercetare nr. 1, sunt individualizate pentru
fiecare student-doctorand şi corespund direcţiei de dezvoltare a cercetării ştiinţifice aferente
temei tezei

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
ŞCOALA DOCTORALĂ
ANEXA 2

CERERE
Subsemnatul/a……………………………………………………………………………………………………………………..
student/a doctorand înscris/a la studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale UTCB în
anul ……………… sub conducerea ştiinţifică a ……………………………………………………………………………………
solicit înscrierea la urmatoarele discipline opţionale din cadrul programului de pregătire
universitară avansată:
Disciplina Opţională 1 (bifaţi):
Mecanica structurilor
Termohidraulica şi ingineria mediului
Geotehnică şi fundaţii
Analiza sistemelor şi proceselor mecanice
Disciplina Opţională 2 (bifaţi):
Managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică
Managementul integrat în construcţii
Sisteme informatice geografice (SIG)
Disciplina Opţională 3 (bifaţi):
Modelare matematică şi calcul numeric
Modelare fizică şi principii privind achiziţia şi prelucrarea datelor
Nota: Se poate bifa o singură disciplină opţională din cadrul unui pachet.
Data …………………………………….
Conducător de doctorat
……………………………………………..

Student doctorand
…………………………………………………

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
ŞCOALA DOCTORALĂ
ANEXA 4

REGISTRU MATRICOL
A. Date de identificare student doctorand
NUMAR MATRICOL

Nume de familie (din certificatul de naştere)

Iniţiala tatălui

Nume dobândit (dacă este cazul)
Prenume
Cod numeric personal

Sex (bifaţi)
M
F
Naţionalitate

Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Stare civilă (bifaţi)
Cas.
Necas
Cetăţenie

Locul Naşterii (localitate, judeţ, ţară)
Domiciliu stabil (localitate, judeţ, ţară)
Stradă
Bloc

Numărul
Scara

Etaj

Ap.

Carte de Identitate
Seria
Nr
Paşaport
Seria
Telefon mobil

Cod poştal
Data
eliberării

An eliberare
Telefon fix

Valabil (ani)

E-mail

B. Date privind studiile universitare de doctorat
Conducator de doctorat
Departamentul
Domeniul de doctorat
Specializarea

1
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ANEXA 4

1

DO 1

2

DO 2

3

DO 3

Studiu individual

Dezbateri

Prelegeri

Număr ore
medii/săptămână

Disciplinele optionale

Nr. credite

Nr.
crt.

Tipul disciplinei

1. Programul de pregătire universitară avansată

Situaţia şcolară
Semestrul I
Ex.
Calificativ Data

Semestrul II
Ex.
Calificativ
Data

2. Programul de cercetare ştiinţifică
Proiect de cercetare ştiinţifică: ..............................................................................................................
Nr.
crt.

Calificativ obţinut: ...................................... data susţinerii: ..................................................................
Denumirea activităţii
Data
Calificativul
sustinerii
DISCIPLINA ELECTIVĂ 1 (*)

1
DISCIPLINA ELECTIVĂ 2 (*)
2
RAPORTUL DE CERCETARE Nr. 1 (*)
3
RAPORTUL DE CERCETARE Nr. 2 (*)
4
RAPORTUL DE CERCETARE Nr. 3 (*)
5
Note: * Denumirile disciplinelor elective şi ale rapoartelor de cercetare se completează de către
conducatorul de doctorat.

2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
ŞCOALA DOCTORALĂ
ANEXA 4
Titlul tezei de doctorat: ...............................................................................................................
Data analizei preliminare în departament: .................................................................................
Avizul departamentului ..............................................................................................................
Comisia de doctorat:
Preşedinte: .....................................................................................................................,
Referenţi oficiali: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Susţinerea în şedinţă publică din data: .......................................................................................
Calificativ obţinut ........................................................................................................................
Obţinut titlul de DOCTOR conform Ordinului Ministrului nr. ..................... din .........................

Observaţii privind şcolaritatea: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Director Şcoala Doctorală

Secretar Şcoala Doctorală

………………………………………

………………………………………
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ANEXA 5

INFORMARE LUNARĂ
Subsemnatul/a …………….………………………………………………………………………………………………………
student/a doctorand înscris/ă la studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale UTCB sub
conducerea ştiinţifică a ……………………………………………………………………………………………………………………
înmatriculat/ă la doctorat în anul universitar .............................................., în domeniul de doctorat
……………………………………………................................................................................................................
vă aduc la cunoştinţă că în luna ....................................................... anul ............................................
mi-am îndeplinit îndatoririle legate de activitatea mea de doctorat cu frecvenţă şi bursă.

Data ……………………………………………..
Confirmare conducător de doctorat

Student doctorand

………………………………………………………

…………………………………………………

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST
Bd. Lacul Tei 124 * Sector 2 * RO-020396 * Bucureşti - ROMÂNIA
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro

SCOALA DOCTORALA
ANEXA 6

Nr. _______ / _____________
Către:
Copie:
Ref:

Student Doctorand
Conducator de doctorat
Restanţe la plata taxei pentru studii universitare de doctorat
Stimate Domnule/Doamnă Student Doctorand,

Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta faptul că, în situaţiile financiar-contabile ale
UTCB figuraţi cu restanţe la plata taxei pentru studiile universitare de doctorat, dupa cum
urmeaza:
Anul universitar 2012–2013 – restanţă la plata taxei:

1.200 lei

În conformitate cu Art. 5.3. lit. e, a Contractului de Studii Doctorale încheiat între
UTCB în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat şi
Dumneavoastră în calitate de Student Doctorand, aveţi obligaţia să achitaţi taxa pentru
studiile universitare de doctorat.
Vă rugăm ca până la data de 31 Octombrie 2013 să achitaţi suma restanta anterior
menţionată la Casieria UTCB, dar şi suma aferentă semestrului I al anului universitar 20132014 şi să transmiteţi o copie a documentului de plată către Secretariatul Şcolii Doctorale.
În situaţia în care aţi achitat deja această taxă, vă rugăm să prezentaţi o copie a
documentului de plată Secretariatului Şcolii Doctorale.

Director Şcoala Doctorală UTCB
……………………………………………….

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST
Bd. Lacul Tei 124 * Sector 2 * RO-020396 * Bucureşti - ROMÂNIA
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro

SCOALA DOCTORALA
ANEXA 7

Nr. _______ / _____________
Către:
Copie:
Ref:

Student Doctorand
Conducator de doctorat, Prof.dr.ing.
Restanţe la plata taxei pentru studii universitare de doctorat
Stimate Domnule Student Doctorand,

Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta faptul că în situaţiile financiar-contabile
ale UTCB figuraţi cu restanţe la plata taxei pentru studiile universitare de doctorat,
dupa cum urmeaza:
Anul universitar 2010–2011 – restanţă la plata taxei: 1.200 lei
Anul universitar 2011–2012 – restanţă la plata taxei: 2.400 lei
Anul universitar 2012–2013 – restanţă la plata taxei: 2.400 lei
TOTAL RESTANŢE LA PLATA TAXEI:

6.000 lei

În conformitate cu Art. 5.3. lit. e, a Contractului de Studii Doctorale încheiat
între UTCB în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat şi Dumneavoastră în calitate de Student Doctorand, aveţi obligaţia să
achitaţi taxa pentru studiile universitare de doctorat. Ca urmare a celor anterior
menţionate se emite prezenta.

SOMAŢIE DE PLATĂ
Vă somăm ca până la data de 28 Octombrie 2013 să achitaţi suma anterior
menţionată la Casieria UTCB şi să transmiteţi o copie a documentului de plată către
Secretariatul Şcolii Doctorale.
În situaţia în care nu se achită taxele, în conformitate cu Art. 6.2 al
Contractului de Studii Doctorale si cu Art. 18 (5) al Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, veţi fi exmatriculat.
În situaţia în care aţi achitat deja această taxă, vă rugăm să prezentaţi o copie
a documentului de plată Secretariatului Şcolii Doctorale.
Rector,
Prof.dr.ing. Iohan Neuner

Director Şcoala Doctorală UTCB
…………………………………….

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
RECTORAT

DECIZIE

ANEXA 8

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.
În baza Contractului de Studii Universitare de Doctorat încheiat între studentul/a
doctorand şi U.T.C.B.

RECTORUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
DECIDE:
Art.1. Se exmatriculeaza studentul/a doctorand ...................................................................,
având conducător de doctorat pe …………………………………………………………………………………………,
pentru următoarele motive: ……………………………………………………………………………………………….
Art.2. Secretariatul Rectoratului, Şcoala Doctorală, Direcţia Generală Administrativă,
Direcţia Economică, Direcţia Resurse Umane şi Salarizare vor lua măsurile necesare în
vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

R E C T O R,
Prof.univ.dr.ing. Iohan NEUNER
1

