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Minuta
gedinlei CSUD dn22 septembri
Au participat: directorul CSUD, prof.dr. Bogdm Murgescu, sedetara CSUD, Sorina Pantazi, membrii
CSUD, directorii qcolilor doctorale qi de la Biroul Doctorat, Alexandrina Chiriac.
Dupi aprobarea ordinei de zi au fost luate urmdtoarele decizii:
1. Admiteree la doctorat - sesiunea septembie 2014.
Avindu-se in vedere faptul cd numiirul de locuri finanlate de la buget care au rlmas pentru redistribufue
intre qcolile doctorale ale UniversitSlii din Bucureqti este mai mic deodt numdrul gcolilor doctorale care
au solicitat locuri suplimentag s-a convenit oa decizia referitoare la redistribuirea acestor locuri si fie
luati de Consiliul de Administralie din daJa d€ 23.09.201-4, cu propunerea CSUD ca nici o facultate sA
nu primeasc[ la redistribuire mai mult de un loc suplimentar.
Avaarca formularelor tip ale contractelor de studii de doctorat pentru doctoranzii fbrn bursii qi a1e
actelor adi{ionale pentru situa4iile de intrerupere, prelungire qi gralie.
Cele 3 fonnulare ale contractelor de studii de doctorat qi ale actelor adilionale pentru situa{iile de
intrerupere, prelungire gi gra[ie au fost avizate, directorul CSUD fiind mandatat sI ob]ini acordul
Direcliei Juridice 9i AchiziJii Publice pentnr forma finali a formulaelor.
3. Pregitirea inceperii anului universitar 20l,4l 2015.
S-au aprobat urmdtoarele discipline pentru pregitirea doctoranzilor in domenirrl competentelor
transversal, discipline care vor fi recunoscute prin sistemul creditelor transferabile de toate
qcolile doctorale: Managementul proiectelor la $coala Doctoral[ pentru domeniul Istorie,
Dezvoltare personall gi Managemenhrl carierei academice la $coala Doctorall pentru
domeniile Psihologie gi $tiinlo ale Educaliei" Autorat $tiinlific 9i managementul cerce$irii la
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in Chimie gi Managementul qi etica cercetiirii la

S-a reiterat solicitarea ca gcolile doctorale care nu au comunicat planurile de invatfonint si le
transmitii cdt mai curdnd 1a Biroul Doctorat gi prin e-mail.
S-a convenit ca deschiderea anului universitar si se realizezs latnlelul fiectrrei gcolii doctorale.

Diverse:
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pentu exercitarea dreptului de conducere de doctorat pentru:
Lect. dr. Maia Joi{a - in cadrul gcolii Doctorale pentru domuriul Matematicii.
Prof dr. Michael Marian Andreas Fieger - in cadml $colii Doctorale de Teologie 5i Studii
Religioase
Directorul CSUD a informat cu privire la alocarea de fonduri pentru cscetare din grantudle
doctorale: ln primele 8 luni ale arului 2014 au fost aprobate 35 de solicitdri, din partea a 33 de
doctoranzi. CSUD a fost inforrnat totodattr cu privire la faptul ci pentru $coa1a Doctorali de
Inforrnatictr a fost aprobat rm regulament de alocare de burse extracurriculare in baza tezultatelor
activitilii $iinlifice din anul universitar antedor.
CSUD a fost informat cu privire la f4tul cri o provedere contrari din Metodologia aptobati de
Senatul UB cu privire la plata cu ora a impiedicat plata conducitorilor de doctorat pentru luna iulie
2014, gi s-a convenit sd se intreprindi demersuri pentru elirdnarea acestei restric$i la revizuirea
metodologiei pentru anul 2014120L5. S-a rearnintit ci la finele lunii septembrie trebuie trimise la
Direcfia Resurse Umane qi referatele de p1attr cu ora p€ntru membrii comisiilor de indrumare
S-au aprobat in u.nanimitate solicitiirile
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