Anexă la Regulamentului de funcţionare a Şcolii doctorale Inginerie mecanică şi mecatronică
(SD) din UMC

Metodologie de alegeri
a Directorului Şcolii Doctorale şi a Consiliului Şcolii Doctorale

Art. 1. Prezenta Metodologie reglementează organizarea alegerilor membrilor Consiliului
Şcolii doctorale (CSD) şi a Directorului Şcolii doctorale din cadrul Instituţiei Organizatoare
de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) – Universitatea din Maritimă din Constanța
(UMC), în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011;
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
în UMC;
- Regulamentului de funcţionare a Şcolii doctorale Inginerie mecanică şi
mecatronică (SD) din UMC;
- Ordinele MEN referitoare la studiile de doctorat în vigoare.
Art. 2. . SD este condusă de directorul SD şi de consiliul SD (CSD).
Art. 3. (1) CSD este alcătuit din conducători de doctorat din cadrul SD în proporţie de
maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de maximum 20%, rotunjit în plus, restul fiind
completat cu membri din afara SD, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice cu activitate ştiinţifică
remarcabilă şi /sau personalităţi din industria de profil. Numărul membrilor consiliului SD se
stabileşte prin vot de către adunarea conducătorilor de doctorat din SD, la începutul fiecărui
mandat.
(2) Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de
a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSD.

(3) Membrii CSD se aleg prin votul universal, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din
şcoala doctorală de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.
Art. 4. Mandatul Consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.
Art. 5. Studenţii-doctoranzi membri ai CSD care îşi finalizează studiile doctorale în timpul
mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei
de doctorat.
Art.6. Consiliul Şcolii Doctorale este condus de către Directorul SD care trebuie să fie
unul dintre conducătorii de doctorat titulari din UMC. Mandatul Directorului şcolii doctorale este
de 5 ani.
Directorul SD se alege prin votul universal, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Şcoala
doctorală de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şi este membru de drepr al CSD. Directorul SD
este numit prin decizia Rectorului IOSUD UMC.
Art. 7. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD se organizează alegeri parţiale,
iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului CSD.

