IOSUD - UPT
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

HOTĂRÂRE
A Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

din Iulie 2020

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat din IOSUD-UPT, a validat Procedura IOSUD-UPT de analiză şi aprobare a
propunerilor privind tematica programelor de studii universitare de doctorat, prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Romeo SUSAN-RESIGA

IOSUD - Universitatea Politehnica Timişoara
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

PROCEDURA IOSUD-UPT DE ANALIZĂ ŞI APROBARE A PROPUNERILOR PRIVIND
TEMATICA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

1. IOSUD-UPT, prin Şcoala Doctorală, urmăreşte corelarea tematicilor programelor de
studii universitare de doctorat, propuse de conducătorii de doctorat, cu misiunea și
capacitatea instituțională a IOSUD-UPT. Tematicile trebuie să permită agregarea unei
comunităţi ştiinţifice în care să participe studentul doctorand, beneficiind de îndrumare şi
feedback continuu pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Această cerinţă este
operaţionalizată prin definirea şi publicarea tematicilor de cercetare propuse de către
conducătorii de doctorat înainte de începerea fiecărui an universitar, studenţii optând
pentru temele de interes şi dispunând astfel atât de resurse suficiente de cercetare, cât şi
de îndrumare pe tot parcursul programului de studii universitare de doctorat.
2. Secretariatul Şcolii Doctorale solicită conducătorilor de doctorat ofertele doctorale
(formular Anexa 2 din PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl
DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA
POLITEHNICA TIMIŞOARA). Ofertele doctorale definesc tematicile programelor de studii
universitare de doctorat şi includ elementele următoare, organizate pe o pagină:
a) Numele conducătorului de doctorat.
b) Domeniul de doctorat.
c) Descriere scurtă a tematicii de cercetare propuse.
d) Infrastructura de cercetare disponibilă: colectiv, centru de cercetare, laboratoare,
echipamente majore.
e) Facilităţi pentru doctoranzi: birou, mobilităţi, stagii de specializare, includere în echipele
de cercetare ale granturilor/contractelor.
f) Limba programului de studii universitare de doctorat: română, la care se poate adăuga,
după caz, engleză, franceză, germană.
g) Numărul de locuri solicitate.
3. Conducătorii de doctorat transmit formularele pentru ofertele doctorale semnate către
Secretariatul Şcolii Doctorale.
4. Secretariatul Şcolii Doctorale verifică formularele transmise în acord cu elementele
specificate la punctul 2 şi solicită completarea lor dacă este cazul. În cazul în care ofertele
sunt complete, Secretariatul Şcolii Doctorale transmite formularele către membrii CSUD şi
directorul CSUD - UPT convoacă o şedinţă a CSUD.
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5. CSUD - UPT analizează tematicile programelor de studii universitare de doctorat
definite în ofertele doctorale ale conducătorilor de doctorat urmărind obiectivele
menţionate la punctul 1. În cazul în care este nevoie, sunt solicitate detalii suplimentare,
clarificări, completări şi finisări din partea conducătorilor de doctorat. CSUD aprobă
tematicile analizate după eventuale completări şi finisări.
6. CSUD emite o hotărâre de aprobare a propunerilor privind tematica programelor de
studii universitare de doctorat pentru anul universitar următor.
7. Secretariatul Şcolii Doctorale publică formularele pentru ofertele doctorale ale
conducătorilor de doctorat în secţiunea aferentă CSUD & Şcolii Doctorale din pagina web
a UPT.

2

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA
ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 20...

ANEXA 2. FORMULAR PENTRU OFERTA DOCTORALĂ1 A CONDUCĂTORULUI DE
DOCTORAT

1. Conducător de doctorat
Titlu/Nume/prenume _________________________________________________

2. Domeniul de doctorat2 ______________________________________________
3. Scurtă descriere a direcţiei /tematicii de cercetare propuse
4. Infrastructura de cercetare disponibilă (colectiv, centru de cercetare, laboratoare,
echipamente majore)
5. Facilităţi pentru doctoranzi (birou, mobilităţi, stagii de specializare, includere în
echipă granturi/contracte)
6. Limba programului de studii universitare de doctorat: Română (la care se poate
adăuga, după caz, Engleză, Franceză, Germană)
7. Numărul de locuri solicitate
Data:

Semnătura,

Oferta doctorală va fi de maxim 1 pagină A4
Domenii de doctorat în IOSUD-UPT: Inginerie chimică; Inginerie civilă și instalații; Inginerie electrică;
Inginerie energetică; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Calculatoare și
tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ingineria materialelor;
Inginerie și management; Arhitectură, cf. HG 778/2015 și HG 299/2020.
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