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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea din
Piteşti (CSUD – UPit)
Art.1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CSUD-UPIT defineşte regulile care
stau la baza organizării şi funcţionării acestei structuri academice în conformitate cu Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011 Codul Studiilor universitare de Doctorat aprobat prin HG
681/2011, Carta Universităţii din Piteşti şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Piteşti, aprobat în şedinţa Senatului din
data de 30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările aprobate în şedinţa Senatului din data de
29 martie 2012.
Art.2. In Universitatea din Piteşti, acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD), CSUD – UPIT reprezintă comunitatea şcolilor doctorale
din Universitatea din Piteşti şi este forul de conducere al IOSUD–UPIT ce coordonează toate
programele de studii universitare de doctorat din universitate.
Art.3. Hotărârile CSUD devin obligatorii pentru toate organismele executive şi administrative
ale IOSUD-UPIT dupa aprobarea de către Senatul UPIT şi emiterea Deciziilor de către Rector.
Art.4. Numărul şi procedura de alegere a membrilor CSUD–UPIT, precum şi durata
mandatului acestora sunt reglementate prin prezentul Regulament, prin Codul studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin HG 681 /2011, prin Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Piteşti, precum şi prin alte
reglementări legale în materie.
Art.5. CSUD–UPIT este un organism deliberativ alcătuit din 7 membri:
a) directorul CSUD-UPIT (numit de rector în urma concursului public pentru ocuparea
postului);
b) 3 conducători de doctorat din cadrul IOSUD-UPIT, reprezentanţi ai şcolilor doctorale în
care se derulează programe de studii universitare de doctorat acreditate sau autorizate
(numiţi);
c) 1 conducător de doctorat din cadrul IOSUD-UPIT (ales);
d) o personalitate din sectoarele industriale şi socio-economice relevante (numit);
e) 1 reprezentant al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD-UPIT
(ales).
Art.6. Principiile de funcţionare şi de conducere a CSUD sunt:
- libertatea şi autonomia academică;
- asumarea răspunderii pentru oricare decizie;
- conducere participativă şi activă;
- disponibilitatea şi încrederea în oameni.
Art.7. Sistemul de valori promovat de CSUD este constituit din: libertatea academică,
autonomia universitară, profesionalismul şi performanţa, onestitatea profesională şi
promovarea toleranţei, responsabilitatea personală şi egalitatea de şanse.
II.

STRUCTURA CSUD-UPIT

Art. 8. Structurile funcţionale ale CSUD-UPIT sunt:
- Biroul executiv al CSUD;
- Secretariatul CSUD-UPIT.
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Art.9. Biroul executiv al CSUD este format din Directorul CSUD şi Directorii adjuncţi.
Art.10. Directorul CSUD–UPIT este desemnat prin concurs public organizat în baza unei
metodologii aprobate de Senatul Universitar şi în conformitate cu prevederile Codului privind
studiile universitare de doctorat. Funcţia de Director CSUD este asimilată pe linie executiva
celei de Prorector conform Legii Educatiei Nationale. CSUD îşi desemnează un reprezentant
în Biroul Senatului, conform art. 74 alin.(1) lit.b din Carta UPIT.
Art.11. Directorii adjuncţi sunt în număr de 2 şi obligatoriu conducători de doctorat din alte
domenii decât cel al Directorului CSUD.
Art. 12. Biroul executiv al CSUD are următoarele atribuţii:
a) convoacă plenul CSUD în şedinţe ordinare sau extraordinare;
b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor CSUD;
c) urmăreşte derularea planului strategic şi operaţional al fiecarei şcoli doctorale;
d) propune structura şcolilor doctorale;
e) propune criteriile pentru acordarea de burse şi alte stimulente materiale şi morale
pentru întreaga comunitate a şcolilor doctorale;
f) avizează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor în Şcoală Doctorală, la
propunerea Directorului Şcolii Doctorale;
g) propune sancţiuni şi recompense pentru personalul aferent CSUD–UPIT;
h) elaborează raportul anual de activitate care se prezintă Senatului spre aprobare.
Art.13. Directorul CSUD–UPIT are următoarele atribuţii:
a) prezintă spre aprobare CSUD:
1) regulamentele, metodologiile şi procedurile cu privire la organizarea şi
funcţionarea Scolilor Doctorale;
2) codul drepturilor şi obligaţiilor doctoranzilor;
3) contractele de studii dintre doctoranzi şi IOSUD-UPIT;
4) bugetul şi execuţia bugetară a fiecărei Şcoli Doctorale;
5) ordinele de înmatriculare şi exmatriculare a doctoranzilor;
6) rapoartele anuale de activitate ale Şcolilor doctorale;
7) statele de funcţii pentru Şcolile doctorale;
8) raportul anual al CSUD.
b) reprezintă CSUD în raport cu oricare entitate din ţară şi străinătate;
c) coordonează elaborarea raportului anual de activitate al CSUD şi îl prezintă în faţa
Senatului UPIT.
Art.14. a) Directorii adjuncţi sunt numiţi de către Directorul CSUD, la propunerea Şcolilor
doctorale, pentru un mandat de 4 ani.
b) Îndeplinesc, prin delegare, oricare dintre atribuţiile Directorului CSUD;
c) Răspund pentru activitatea desfăşurată în faţa CSUD şi a Directorului CSUD;
Art.15. Secretariatul CSUD–UPIT asigură comunicarea cu şcolile doctorale din UPIT precum
şi cu structurile administrative şi legislative ale universităţii.
III.
FUNCŢIONAREA CSUD
Art.16. CSUD se întruneşte în şedinţe ordinare lunare sau extraordinare.
a) convocarea membrilor CSUD se face de către Secretariatul CSUD prin orice
mijloc de comunicare (telefon, e-mail etc);
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b) şedinţele şi materialele ce necesită a fi dezbătute sunt anunţate cu o săptămână
înainte de oricare dezbatere;
c) ordinea de zi a şedinţelor este stabilită de Biroul executiv al CSUD dar poate fi
completată la cerere, la începutul şedinţei, cu acordul majorităţii celor prezenţi.
IV.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CSUD
Art.17. Membrii CSUD au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să participe la şedinţele CSUD;
b) să-şi exprime, fără rezerve, opiniile privind problemele analizate şi funcţionarea
CSUD;
c) să participe la luarea hotărârilor;
d) să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Şcolilor Doctorale şi a CSUD;
e) să cunoască legislaţia în domeniul Organizării Studiilor Universitare de Doctorat şi
prevederile Legii Educaţiei Naţionale;
f) să sesizeze neîntârziat eventualele nereguli privind organizarea şi funcţionarea
Şcolilor Doctorale şi a CSUD.
Art.18. Membrii CSUD pot primi recompense materiale şi morale ca urmare a activităţii
desfăşurate.
Art.19 Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 28 ianuarie
2013.
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