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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 și Directorul Școlii Doctorale sunt responsabile 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 2015

Director Interimar Școala Doctorală
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MĂSURI STRATEGICE PRIORITARE PREVĂZUTE ÎN ANUL UNIV. 2015-2016

1 Măsuri strategice prioritare prevăzute în anul universitar
2015-2016 privind Studiile Universitare de Doctorat
Măsurile strategice prioritare pe care le are în vedere SD pentru implementare în decursul
anului universitar 2015-2016 sunt:


Reorganizarea SD în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
o Întărirea cunoașterii prevederilor regulamentelor și procedurilor specifice Școlii
Doctorale precum și supravegherea aplicării acestora;
o Aplicarea propunerii de restructurare a Programului de Pregătire Universitară
Avansată;



Creșterea calitățiii tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale:
o Verificarea tezelor de doctorat cu un software antiplagiat înainte de susținerea
publică;
o Urmărirea modului de desfașurare a SUD prin participarea membrilor CSD la
susțineri de rapoarte și teze de doctorat;



Creșterea numărului de conducători de doctorat și stimularea acestora în dezvoltarea
unui număr cât mai mare de doctorate;



Creșterea numărului de studenți doctoranzi, prin atragerea de studenți doctoranzi
plătitori de taxă sau studenți doctoranzi străini;



Asigurarea resurselor necesare SUD:
o Recuperarea creanțelor studenților doctoranzi la plata taxei;
o Aplicarea taxelor de restanță pentru întarzieri în activitatea specifică studiilor
universitare de doctorat;
o Militarea pentru utilizarea resurselor financiare produse de Școala Doctorală
pentru activități legate de studiile universitare de doctorat;



Normarea corespunzătoare a activităților desfășurate în cadrul SUD:
o Analiza ritmicității plăților Comisiilor de Doctorat și militarea pentru reducerea
intârzierilor la plată;



Consolidarea activității CDI în cadrul SUD:
o Implicarea studenților-doctoranzi în activitatea CDI în cadrul echipelor de
cercetare ale centrelor de cercetare științifică ale UTCB;



Stimularea personalului implicat în desfășurarea SUD:
o Publicarea pe site-ul SD a unor sinteze a activității și a realizărilor conducătorilor
de doctorat;



Raportarea corespunzătoare și publicarea rezultatelor activității desfășurate în cadrul
SUD:
o Centralizarea publicațiilor științifice realizate de către studenții doctoranzi;
o Prezentarea oportunități de publicare în cadrul manifestărilor științifice viitoare;
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o Publicarea pe site-ul propriu SD a rezumatelor tezelor de doctorat realizate de
către studenții-doctoranzi;
o Publicarea pe site-ul propriu SD a proceselor verbale ale sedințelor de susținere
publică a tezelor de doctorat;


Marketingul și promovarea adecvată a SD:
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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