
Minuta
qedinlei CSIJD din 02 iulie 2014

Au participat: directorul CSUD, prof.dr. Bogdan Murgescu, secretara CSUD, Sorina Parfiazi, membrii
CSUD, directorii qcolilor doctorale qi de la Biroul Doctorat, Alexandrina Chiriac Ai Mihaela Manolescu.

in deschidera gedintei directorul CSUD a prezentat o scurtd informare cu privire la prevederile
referitoare la doctorat din OUG 49 I 2014.

Dupi aprobarea ordinei de zi at fost luate urmltoarele decizii:
1. Raportarea online a rezultatelor producliei gtiinlifice din cadrul scolilor.

S-a aprobat in unanimitate ca studentii doctoranzi s[ raporteze rezultatele producfiei lor qtiintifice pe

platforma . Pentru aceasta se va actualiza lista administratorilor de

sistem din partea gcolilor doctorale, iar aceqtia vor crea conturi pentru studen{ii doctoranzi inmatriculali
la aceastd dat . Studen(ii doctoranzi in activitate vor trebui sd igi completeze rezlttltatele in sistem pflnd la
data de 30 septembrie 2014. In cazul studenfilor doctoranzi inmatriculafi la data de 1 octombrie,
administratorii de profil qi gcoala doctoralS vor deschide conturi pdnd la data de 31 octombrie a anului
respectiv. Ulterior, studenlii doctoranzi au obliga[ia de a completa datele generale pdnd,la data de 30

noiembrie a anului in care au fost inmatriculafi, gi de a aploda in mod operativ informaJia cu privire la
fiecare dintre rezultatele producliei lor gtiin{ifice. Conducdtorii qtiintifici au obligafia de a introduce in
sistem calificativele pentru rapoartele qtiin{ifice prezentate de doctoranzi.

2. Revizuirea formularelor tip ale contractelor de studii de doctorat.
S-au aprobat in unanimitate propuneri de amendamente la articolele 3, 6,7 si 9 ale formularului tip al
contractului de studii universitare de doctorat finan{ate de la bugetul de stat gi aplicarea prin asemdnarea

acestora in cazul contractului de studii universitare de doctorat cu tax6. Cele 2 formulare ale contractelor
de studii vor fi supuse avizdrli DirecJiei Juridice qi Achizilii Publice qi aprobdrii finale a Conducerii
Universitl]ii din Bucuregti.
De asemenea s-a convenit ca biroul doctorat s[ actualizeze formularul tip al planului de preg[tire
individuali a doctoranzilor.

3. Pregitirea admiterii la doctorat sesiunea septembrie 2014.
A fost prezentat qi avizat proiectul de Metodolgia general[ a UniversitS{ii din Bucureqti pentru admiterea
la doctorat in anul 2014. S-a convenit ca $colile Doctorale si transmitd formele actualizate ale
metodologiei propri pin6 la data de l1 iulie 2014.
Rezultatele admiterii vor fi analizate in gedinla CSUD din23 septembrie 2014 oral0.
S-a convenit ca in cursul toamnei anului 2014 sd aib[ deja o consultare a CSUD cu dl. Prorector Liviu
Papadima gi cu reprezentanfii Biroului Relafii Externe cu privire la admiterea qi derularea activitefli
doctoranzilor str[ini.

4. Oferta de cursuri pentru pregdtirea doctoranzilor in domeniul competenfelor transversale (anul
universitar 20 I 4 I 201 5).
A fost confirmatd menJinerea in ofertd a urmitoarelor discipline: Managementul proiectelor la $coala
Doctoral[ pentru domeniul Istorie, Dezvoltare personall la $coala Doctoral[ pentru domeniile
Psihologie gi gtiinfe ale Educatiei gi Autorat $tiintifrc qi managemntul cercetirii la $coala Doctorali
in Chimie. Se agteaptd confirmarea cu privire la disciplina Managementul 9i etica cercetirii de la

$coala Doctoral[ de Biologie precum qi oferte suplimentare de la celelalte $coli Doctorale.
S-a stabilit ca gcolile Doctorale sd ftansmitl in format electronic gi pe hdrtie planurile de invi]lmdnt pe

anr;J20l4l2015 pin[ la qedinfa CSUD din data de 23 septembrie2014.



5. Diverse:
r Directorul CSLID a informat cu privire la alocarea de fonduri pentru cercetare din granturile

doctorale in primele 6 luni ale anului 2014.Prof. dr. Victor Mitrana u propu, implementarea la unele
dintre $colile Doctorale a unui sistem alternativ de premiere financiard a rezultatelor produc{iei
qtiinfifice la finele fiecdrui an universitar, propunere care urmeazd, si fie supusd aprobdrii conducerii
Universitdlii din Bucuregti.

o Directorul CSUD a informat cu privire la discufiile referitoare la doctorat din cadrul reuniunii
Consorfiului ,,Universitaria" din iunie 2014 inclusiv despre propunerea ca la sustinerile de doctorate
s5 se aplice prin asemdnare cu sustinerile de abilitare, posibilitatea participdrii prin video conferintS.

o Cu privire la problemele finanlnrii studiilor de doctorat, dupi o informare despre nivelul granturilor
doctorale, a fost discutati problema acoperirii ccsturilor legate de susfinerea tezelor de doctorat.
Propunerea introducerii unei taxe de suslinere nu a fost insugitd de CSUD. Au fost prezentate gi
formele de dimensionare a costurilor practicate de universit2ifile din Consorfiu.

o A fost aprobati sub rezerva completdrii documentafiei exercitarea conducerii de doctorat a dnei. CS
III dr. Adina Milac la $coala Doctoral[ de Biologie gi a dnei. lector dr. Maria Joila la gcoala
DoctoralS pentru domeniul Matematic[.

Director CSIID,

Prof.dr. Bogdan Murgescu

B.M./2 ex.


