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Abrevieri

Abrevieri
CD

- Conducător de Doctorat

CDI

- Cercetare, Dezvoltare, Inovare

CI

- Comisia de Îndrumare

COD

- Codul Studiilor Universitare de Doctorat

CSD

- Consiliul Școlii Doctorale

CSUD

- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

IOSUD

- Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat

LEN

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011

MEN

- Ministerul Educației Naționale

PD

- Programul de Studii Universitare de Doctorat (Programul de Doctorat)

PSG-SD

- Plan Strategic General al Școlii Doctorale

PSTM-SD

- Plan Strategic pe Termen Mediu al Școlii Doctorale

PIA-SD

- Plan de Implementare Anual al Școlii Doctorale

RSD

- Regulamentul Școlii Doctorale

SD

- Școala Doctorală

ST-D

- Student Doctorand

SUD

- Studii Universitare de Doctorat

SWOT

- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Puncte Tari, Puncte Slabe,
Oportunități și Amenințări)

TD

- Teza de Doctorat

UTCB

- Universitatea Tehnică de Construcții București
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Prefață

Prefață
Planul Strategic General al Școlii Doctorale (PSG-SD) cuprinde obiective generale privind
dezvoltarea pe termen lung a Școlii Doctorale (SD) din cadrul Universității Tehnice de Construcții
București (UTCB).
Planul Strategic General (PSG) are un orizont de timp de 7 ani, corespunzător mandatului în
curs și următorului mandat (3 ani până la următoarele alegeri și 4 ani mandatul următor). Pe
perioada celor 7 ani condițiile societății și implicit ale UTCB se schimbă. Prin urmare, trebuie
proiectată o strategie solidă dar în același timp flexibilă, astfel încât să corespundă în orizontul de
timp alocat eventualelor provocări sau oportunități determinate de evoluția societății și a UTCB.
Obiectivele generale prevăzute în PSG se materializează prin Planul Strategic pe Termen
Mediu al Școlii Doctorale (PSTM-SD) elaborat de Consiliul Școlii Doctorale (CSD) la începutul
mandatului, urmând ca la finalul mandatului CSD să prezinte un raport asupra modului de
îndeplinire a obiectivelor specifice asumate și convergența acestora cu PSG-SD. Orizontul PSTM-SD
este de 3 ani, până la următoarele alegeri din cadrul UTCB.
Obiectivele specifice prevăzute în PSTM-SD sunt detaliate în cadrul Planurilor de
Implementare Anuale ale Școlii Doctorale (PIA-SD). Acestea se elaborează în fiecare an și conțin
măsurile specifice avute în vedere în anul respectiv.
CSD este responsabil de coordonarea activității SD, de organizarea Studiilor Universitare de
Doctorat (SUD) și de îndeplinirea obiectivelor asumate prin PSG-SD, PSTM-SD și PIA-SD precum și
de coordonarea cu celelalte politici ale UTCB.
București

Prof.dr.ing. Racovițeanu Gabriel

Martie 2013

Director Interimar Școala Doctorală
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MĂSURI STRATEGICE PRIORITARE PREVĂZUTE ÎN ANUL UNIV. 2013-2014

1 Măsuri strategice prioritare prevăzute în anul universitar
2013-2014 privind Studiile Universitare de Doctorat
Măsurile strategice prioritare pe care le are în vedere SD pentru implementare în decursul
anului universitar 2013-2014 sunt:
•

Reorganizarea SD în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
o Înfiintarea structurilor prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează:
o Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat;
o Consiliul Școlii Doctorale;
Având în vedere faptul că în cadrul UTCB există o singură SD, se va analiza
oportunitatea comasării CSUD cu CSD, sub denumirea de Consiliul Școlii
Doctorale (CSD), cu preluarea atribuțiilor legale ale celor două organisme.
Componența și structurile de conducere ale CSD se vor stabili de comun acord
de către membrii SD, conducătorii de doctorat și vor respecta prevederile legale
în vigoare.
o Analiza modului de organizare și desfășurare a studiilor universitare de
doctorat, în vederea conformării la prevederile LEN și COD:
o Analiza criteriilor de selecție, admiterea și angajarea în programele de
studii universitare de doctorat;
o Analiza structurii actuale și a modului de desfășurare a studiilor
universitare de doctorat;
o Analiza oportunității disciplinelor opționale studiate în momentul de
față;

•

Asigurarea resurselor necesare SUD:
o Revizuirea integrală a conținutului Proiectul Programului de Cercetare Științifică
ce se completează de fiecare student doctorand;
o Realizarea proiectului de buget al SD și analiza eficienței economico-financiare a
modului de organizare a SUD; elaborarea de propuneri și implementarea
acestora privind creșterea eficienței economice a SD;
o Analiza modului de constituire și atribuire a regiei școlii doctorale, în vederea
asigurării prevederilor legale în vigoare dar și în ceea ce privește evitarea
aplicării duble a regiei (regia din contracte aplicată de către UTCB);

•

Normarea corespunzatoare a activităților desfășurate în cadrul SUD:
o Analiza modului de normare actual a activității de conducere de doctorat și dacă
este cazul restructurarea acestuia în vederea încadrării în bugetul real de timp
alocat dar și în sumele disponibile pentru finanțarea SUD;
o Realizarea de comenzi de normare ale SD către departamentele UTCB care să
includă atât activitatea conducătorului de doctorat dar și a comisiei de
îndrumare;

•

Actualizarea Regulamentului Școlii Doctorale și a Procedurilor Operaționale; acesta va
cuprinde minim:
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o Cadrul general de organizare și de funcționare a programelor de studii
universitare de doctorat din cadrul SD;
o Relațiile de afiliere dintre SD și alte structuri ale instituțiilor componente ale
IOSUD;
o Acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum și reglementări
referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi
retrasă calitatea de membru al SD;
o Mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea,
structura și conținutul programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate;
o Procedurile de schimbare a conducatorului de doctorat al unui anumit studentdoctorand și procedurile de mediere a conflictelor;
o Condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;
o Modalitațile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului;
o Asigurarea accesului la resursele de cercetare;
o Obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi.
•

Consolidarea activității CDI în cadrul SUD:
o Analiza implicării studenților-doctoranzi în activitatea CDI precum și modul de
încadrare a acestora în echipele de cercetare ale centrelor de cercetare
științifică ale UTCB;

•

Stimularea personalului implicat în desfășurarea SUD:
o Recunoașterea meritelor în cadrul UTCB și vizualizarea acestora în materiale
promotionale și pe site-ul SD dar și pe site-urile centrelor de cercetare,
departamentelor, facultăților și UTCB;

•

Raportarea corespunzatoare și publicarea rezultatelor activității desfășurate în cadrul
SUD:
o SD va centraliza activitatea de publicare a articolelor rezultate ca urmare a
activității desfășurate în cadrul SUD; studenții doctoranzi au obligația de a
transmite toate informațiile necesare către DM-CDI în acest sens; DM-CDI va
trimite regulat solicitări în acest sens;
o pe site vor fi prezentate lista publicațiilor științifice și rezumatele acestora
realizate de către studenții doctoranzi precum și oportunități de publicare în
cadrul manifestărilor științifice viitoare;
o SD va asigura publicarea pe site-ul propriu a rezumatelor tezelor de doctorat
realizate de către studenții-doctoranzi;
o SD va centraliza participarea la conferințe și alte manifestări științifice a
studenților doctoranzi, pe baza raportării acestora;

•

Marketingul și promovarea adecvată a SD:
o Restructurarea site-ului SD în conformitate cu cerințele legale în vigoare;
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o Participarea la târguri, expoziții și alte manifestări naționale și internaționale
specifice SUD prin care să prezinte capacitățile și realizările SD-UTCB;
o Identificarea și facilitarea de contacte naționale și internaționale cu alte IOSUD
și SD;
•

Stabilirea de parteneriate strategice:
o Dezvoltarea relațiilor naționale și internaționale cu alte IOSUD și alte SD;
o Invitarea de personalități care să dezvolte programe doctorale în co-tutelă
alături de conducătorii de doctorat din cadrul UTCB;
o Desfașurarea de activitate de lobby față de instituții naționale și internaționale
în vederea stabilirii de parteneriate reciproc avantajoase în vederea dezvoltării
SUD.
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