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PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:
-

Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

-

HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu
modificările și completările ulterioare;

-

OMEN nr. 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare;

-

Legea nr. 871 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 751/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare);

-

Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 39281 2005 privind asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale în instituțiile de învăţământ superior;

-

Codul de etică universitară a Universităţii Maritime din Constanţa;

-

Carta Universității Maritime din Constanța.

Art. 2 (1) Universitatea Maritimă din Constanța organizează studii universitare de doctorat în
cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea Maritimă
din Constanța (IOSUD-U.M.C.).
(2) Rectorul U.M.C. este reprezentantul legal al IOSUD-U.M.C.
(3) Studiile universitare de doctorat, în IOSUD – U.M.C., se desfășoară în cadrul Școlii
Doctorale (SD) de Inginerie Mecanică și Mecatronică.
(4) IOSUD-U.M.C. este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat,
denumit în continuare CSUD.
(5) CSUD este condus de un director. Funcţia de director al CSUD este asimilată
funcției de prorector.
(6) Directorul CSUD este numit de Rectorul U.M.C. în urma unui concurs public
organizat potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcția de
director al CSUD.
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(7) În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul U.M.C. încheie cu persoana
desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani.

STRUCTURA CSUD
Art. 3 (1) Pentru legislatura 2019/ 2023 CSUD este alcătuit din 7 membri: 2 membri aleși prin
votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-U.M.C.;
2 membri aleși prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul
IOSUD-U.M.C.; directorul CSUD care este membru de drept al CSUD; 2 personalității
științifice sau din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante;
(2) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD respectă prevederile Codului
studiilor universitare de doctorat, este propusă de către Rectorul U.M.C. şi este aprobată de
Senatul U.M.C.

ATRIBUŢIILE CSUD
Art. 4 CSUD are drept misiune asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului de studii
universitare de doctorat. În acest sens, CSUD are următoarele atribuții:
-

stabilirea strategiei IOSUD- U.M.C.;

-

elaborarea regulamentului instituțional de organizare şi desfășurare a programelor de
studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD-U.M.C. și transmiterea spre aprobare
Senatului U.M.C.;

-

aprobarea deciziilor privind înființarea şi desființarea școlilor doctorale din cadrul
IOSUD-U.M.C.;

-

aprobarea regulamentului Școlii Doctorale, care stabilește modul în care sunt
organizate și se desfășoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul școlii
doctorale;

-

selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o Școală Doctorală nouînfiinţată;
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-

stabilirea planului de învățământ pentru programul de pregătire universitară avansată
în ceea ce privește disciplinele din IOSUD-U.M.C.;

-

avizarea comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat;

-

aprobarea modelelor contractului - cadru de studii universitare de doctorat elaborat de
Școala Doctorală și avizat de Consiliul Școlii Doctorale;

-

propunerea de numire a directorului Școlii Doctorale în urma votului conducătorilor de
doctorat

-

avizarea propunerilor Consiliului Școlii Doctorale privind acceptarea de noi
conducători de doctorat în cadrul Școlii Doctorale, potrivit regulamentelor interne;

-

medierea eventualelor conflicte dintre studentul-doctorand şi școala doctorală;

-

medierea eventualelor conflicte dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat
în situația în care nu au fost soluționate de către consiliul Şcolii Doctorale;

-

promovarea imaginii studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD-U.M.C. pe
plan național și internațional;
ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI CSUD

Art. 5 (1) Conducerea executivă a CSUD se exercită de către Directorul CSUD.
(2) Directorul CSUD are, în principal, următoarele atribuții:
-

convoacă şi conduce ședințele CSUD;

-

stabileşte ordinea de zi a ședințelor CSUD;

-

urmărește buna desfășurare a activităților CSUD;

-

invită şi aprobă participarea, în calitate de invitați, la ședințele CSUD, a unor
personalități din viața economică şi socială;

-

prezintă Consiliului de Administrație şi Senatului propuneri de hotărâre în domeniile
de competență;

-

mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat în cazul
nesoluționării conflictului la nivelul Şcolii doctorale;

-

avizează şi propune spre aprobare contractele de studii doctorale şi toate documentele
ce derivă din aceste contracte;
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-

asigură conducerea operativă a tuturor activităților desfășurate de directorul Școlilor
Doctorale, Consiliul Școlii Doctorale, conducătorii de doctorat, doctoranzii şi ceilalți
membri afiliați ai IOSUD-U.M.C.;

-

coordonează procesul de elaborare și implementare a deciziilor care privesc IOSUDU.M.C. și ia deciziile operative necesare pentru buna desfășurare a activității;

-

deleagă atribuții către membrii CSUD, către directorii școlilor doctorale și membrii
consiliilor școlilor doctorale;

-

răspunde pentru activitatea proprie și a CSUD în fața Rectorului și a Senatului
Universitar;

-

asigură funcționarea eficientă a IOSUD-U.M.C.;

-

coordonează aspectele privind managementul strategic al IOSUD-U.M.C. în
concordanță cu planul strategic de dezvoltare a UMC și planul managerial asumat prin
concursul pentru ocuparea postului de director CSUD;

-

coordonează întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al IOSUD-U.M.C. și execuția
acestuia;

-

asigură implementarea măsurilor de gestionare a informațiilor CSUD, în condițiile
legii.

Toate aceste atribuții vor fi completate în concordanţă cu legislația naţională în vigoare, cu
obiectivele strategice ale UMC privind dezvoltarea programelor doctorale și a cercetării
ştiinţifice precum şi cu hotărârile Senatului universităţii.
FUNCȚIONAREA CSUD
Art. 6 (1) CSUD se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea Directorului CSUD sau a
cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
(2) Convocarea se face prin e-mail.
(3) Cvorumul unei ședințe se consideră îndeplinit dacă participă cel puțin jumătate din totalul
membrilor CSUD.
(4) Hotărârile CSUD se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, cu
condiția îndeplinirii cvorumului de ședință, prin vot deschis.
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(5) CSUD are un secretar care întocmește în scris un proces-verbal, în care sunt consemnate
sintetic dezbaterile și hotărârile luate.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 7 (1) Modificarea prezentului regulament se face la propunerea CSUD.
(2) Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului
U.M.C..
(3) Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul
U.M.C..

Prezentul regulament a fost aprobat în Ședința CSUD IOSUD și în cadrul Ședinței
Senatului din data de 05.12.2019.

Președinte SENAT,
Prof.univ.dr.habil.ing. Emil OANȚĂ

Rector,
Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

Documentul în original, cu semnături și ștampile, se poate consulta la sediul Universității
Maritime din Constanța, Departamentul Asigurarea Calității, sala 708
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