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Procedură privind retragerea calităţii de membru al  

Școlii Doctorale de Inginerie Industrială şi Robotică  

”PRCM - SD IIR” 
 

 

În raport cu prevederile Art. 17 (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, Art. 50 (4) din 

Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea 

POLITEHNICA din București, Art. 50 (4) și 51 (1, 2) din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat la SD IIR, unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă 

calitatea de membru al unei școli doctorale, respectiv, al Şcolii Doctorale IIR.  

 

Unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al Şcolii Doctorale IIR, cu avizul 

CSD IIR şi aprobarea CSUD, în unul din următoarele cazuri care se referă la acesta:  
 

(1) La cererea conducătorului de doctorat; 

(2) Dacă a coordonat două teze de doctorat susținute public la care, ulterior, s-a demonstrat că includ 

elemente plagiate, în anumite situații - cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor 

pentru plagiat; 

(3) Dacă refuză nejustificat să admită noi studenți - doctoranzi timp de doi ani consecutiv; 

(4) Dacă nu respectă normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică 

şi deontologie profesională al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Legii nr. 206 din 27 

mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

(5) Dacă, din motive întemeiate, îi încetează contractul de muncă/ colaborare cu UPB sau dacă nu îşi 

reînnoieşte contractul de muncă/ colaborare pe perioadă determinată cu UPB. 

 

În cazul (1), pierderea calităţii de membru al SD IIR se consideră temporară, iar conducătorul de 

doctorat poate redobândi, la cerere, calitatea de membru al SD IIR, cu avizul CSD IIR şi aprobarea 

CSUD. 

În cazul (1), la propunerea CSD IIR şi cu aprobarea Adunării Generale a SD IIR conducătorul de 

doctorat poate dobândi calitatea de membru de onoare al SD IIR. 
 


