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1. SCOP
Scopul acestei metodologii este de a descrie etapele, criteriile și responsabilitățile care stau la
baza organizării și derulării concursului public pentru funcția de Director CSUD din cadrul
IOSUD – Universitatea POLITEHNICA din București.
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
2.1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
2.2. Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/iunie 2011 publicat în MO / p. I nr.
551/03.08.2011 cu modificarile si completarile ulterioare);
2.3. HG 457/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
2.4. Carta Universității POLITEHNICA din București;
2.5. Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul UPB;
2.6. OMECTS 6560/2012 si OMECTS 4204/2013 cu modificările si completările ulterioare
privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare și
a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente domeniilor de doctorat
organizate in UPB.
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
UPB – Universitatea Politehnica din București
IOSUD – Instituție organizatoare de studii universitare de doctorat
CSUD – Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
CSD – Consiliul Școlii Doctorale
MENCS – Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice
4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Funcția de Director al CSUD din cadrul IOSUD – UPB este asimilată funcției de prorector.
Directorul CSUD este numit de către reprezentantul legal la IOSUD (Rector), după câștigarea
concursului public organizat de către UPB pe o perioadă de 4 ani.
4.1. Etapa de informare a candidaților la funcția de Director CSUD
Anunțul privind organizarea concursului public pentru funcția de Director al CSUD se publică
după cum urmează:
• La loc vizibil pe pagina principală a UPB (www.upb.ro);
• Pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale si Cercetării
Științifice, prevăzut de art. 295 alin (3) din Legea nr. 1/2011;
• În Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
• Prin publicarea într-un cotidian local/ național de mare circulație.

4.2. Constituirea dosarului de concurs pentru ocuparea postului de Director al CSUD
a) La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai
persoane care au dreptul de a conduce doctorate, titulare in UPB și care îndeplinesc
standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare
la data publicării în Monitorul Oficial al României a scoaterii la concurs a postului,
aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale si Cercetarii Stiintifice potrivit
art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr.1/2011;
b) Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
• Cererea de înscriere la concurs;
• CV (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare științifică,
didactică, activitatea de conducere de doctorat, experiența în management universitar,
reprezentarea în organisme de interes național/internațional, experiență în
managementul cercetării științifice, experienta in managementul programelor de studii
doctorale, experienta in coordonarea proiectelor de burse doctorale si postdoctorale,
etc.
• Lista de lucrări stiintifice (articole, cărți, brevete, proiecte de cercetare, etc.);
• Lista de lucrari in domeniul managementului studiilor doctorale (lucrări publicate,
conferințe, etc.);
• Copii legalizate după actele de studii, certificate relevante (studii universitare și post
universitare programe de doctorat, studii postdoctorale, Ordinul MECTS de conducere
doctorat etc.);
• Fișa de verificare a criteriilor minimale, corespunzătoare obținerii atestatului de
abilitare
Dosarul de concurs se depune la Registratura UPB.
4.3. Comisia de concurs pentru analiza activității candidaților la funcția de Director
CSUD
a) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puțin 3 sunt din afara
instituțiilor componente ale IOSUD, din țară și/sau din străinătate;
b) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau
în străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a
scoaterii la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr.
1/2011. Comisia de concurs va fi formată în conformitate cu cerințele enumerate
anterior din: 2 membri din cadrul UPB, 3 membri de la universitățile românești de
prestigiu (clasificate ca universități de cercetare avansată si educație) sau universitati
din strainatate.
Comisia de concurs se propune de Birourile executive reunite ale Senatului si Consiliului de
administratie, este aprobata de Senat si se va numi prin Decizie a Rectorului cu cel puțin 10
zile înainte de expirarea termenului de înscriere a candidaților.

4.4. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcția de Director CSUD
Comisia de concurs va analiza dosarele candidaților considerând următoarele criterii:
a) Rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică (numar articole publicate în
reviste cotate ISI, cărți, brevete)-30%;
b) b) Rezultatele obținute în activitatea de conducere de doctorat și managementul
activității didactice și de cercetare-20%:
• Teze de doctorat finalizate, cu validarea titlului;
• Contracte de cercetare stiintifica, nationale si internationale;
• Coordonarea unor structuri academice (departamente, facultăţi, consilii, etc.);
c) Rezultate obtinute in managementul programelor de studii doctorale – 20%
• Activitatea în proiecte doctorale și postdoctorale, nationale si internationale;
• Lucrari prezentate si/sau publicate in domeniul managementului studiilor doctorale;
• Participarea in organisme internationale de coordonare a studiilor doctorale;
d) Recunoașterea în comunitatea academică-20%:
• Membru în asociaţii profesionale;
• Membru în CNATDCU, CNCS, ARACIS, comisii științifice, etc.
e) Resurse financiare atrase pentru cercetarea științifică sau dezvoltarea Școlilor
Doctorale- 10%:
• Fonduri atrase prin proiecte de cercetare națională/internațională, fonduri private sau
contracte de cercetare cu angajatori economici;
• Fonduri atrase prin proiecte POSDRU de dezvoltare a programelor doctorale și postdoctorale.
Analiza dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției de Director CSUD se va realiza de
către Comisia de concurs pe baza criteriilor formulate. Comisia de concurs propune ocuparea
funcţiei de Director CSUD, funcție asimilată celei de vicepreşedinte al Senatului cu rang de
prorector.
Rezultatul concursului este supus validării de către Senat. În baza Deciziei Senatului,
reprezentantul legal al universității va încheia cu persoana desemnată un contract de
management pe perioada legislaturii 2016 – 2020.

