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Ultima actualizare: 21.10.2020

Modulul Conducători Doctorat este destinat gestionării datelor legate de conducătorii de doctorat, inclusiv a conducătorilor în cotutelă. Modulul este disponibil în Panoul
de Administrare, caseta Conducători Doctorat.

Pasul 1. Afișare și descărcare date: pentru a afișa și exporta informațiile este
necesară utilizarea a cel puțin unui filtru. Se recomandă ca actualizarea
informațiilor pentru ciclul doctorat să se realizeze pe școală doctorală. Interfața
permite totodată afișarea studenților fără conducător de doctorat introdus, prin
bifarea căsuței „Nu are conducător”.

Pasul

2.

Export

informații:

prin

accesarea

butonului

se poate descărca un document Excel cu
informațiile despre studenții afișați în urma filtrelor selectate, precompletate pe
structura machetei.
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I. Actualizare conducători de doctorat - Import machetă
Nr. crt
RMUS
Nr matricol
ID_program_studii_actual

Informațiile

Domeniu_studiu

din aceste câmpuri nu se modifică.

Facultate
Forma_de_invatamant
Nume_nastere
Nume_actual
Prenume
Initiala_tatalui/mamei
Nr. inregistrari conducatori doc
Nume_Conducator

Text

Se completează numele conducătorului de doctorat

Prenume_Conducator

Text

Se completează prenumele conducătorului de doctorat

Tel_Conducator

Text

Se completează numărul de telefon al conducătorului de doctorat

Email_Conducator

Text

Se completează adresa de e-mail a conducătorului de doctorat

Este_Cotutela

DA/NU

Se completează cu DA sau NU
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Nume_ConducatorCT

Text

Se completează numele conducătorului de doctorat în cotutelă

Prenume_ConducatorCT

Text

Se completează prenumele conducătorului de doctorat în cotutelă

Tel_ConducatorCT

Text

Se completează numărul de telefon al conducătorului de doctorat în cotutelă

Email_ConducatorCT

Text

Se completează adresa de e-mail a conducătorului de doctorat în cotutelă

Tara_Universitate_ConducatorCT

Valoare
text

sau Se completează doar pentru conducătorul în cotutelă. Se preia din
nomenclator valoarea corespunzătoare țării. Se poate trece ID RMU sau
denumirea text a valorii respective. Pentru lista de țări, se descarcă din
Nomenclatoare publice nomenclatorul Țară. Totodată, pentru simplificare, în
nomenclatorul Universități străine, în dreptul fiecărei universități este
menționat și id-ul țării. Id-ul aferent României este 160.

Universitate_ConducatorCT

Valoare
text

sau Se completează doar pentru conducătorul în cotutelă. Se preia din
nomenclator valoarea corespunzătoare universității. Se poate trece ID RMU
sau denumirea text exactă a valorii respective.
 Pentru

lista

de

universități

din

România,

se

descarcă din

Nomenclatoare publice nomenclatorul Universitate;
 Pentru lista de universități din afara României, se descarcă din
Nomenclatoare publice nomenclatorul Universități străine (în dreptul
universității este menționat și id-ul țării);
* Important: În situația în care un student are pe parcursul anilor de studiu mai mult de 2 conducători de doctorat, se introduc prin machetă doar primii 2,
cronologic (conducător de doctorat și conducător în cotutelă), iar ceilalți conducători se introduc manual, prin interfața platformei.

3

După completarea machetei,

,

și

După încărcarea documentului este necesară verificarea datelor prin accesarea

.

.

În cazul în care nu există erori de validare, pentru a importa datele apăsați butonul

.

În cazul în care există erori de validare, acestea se pot vedea in tabel, în coloana denumită Status. Fișierul centralizat cu erorile primite se poate descărca din partea de sus a
ecranului. Se corectează erorile din machetă și se apasă butonul

.

II. Actualizare conducători de doctorat - interfață (manual)
În cazul în care se dorește completarea manuală a datelor legate de conducătorii de doctorat direct din interfață, se accesează

Se accesează butonul “Adăugați conducător nou”
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studentul apăsând butonul

Se completează cel puțin informațiile obligatorii, se salvează și
se închide formularul. Se bifează Este cotutela doar dacă
informațiile introduse sunt legate de cotutelă.
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În cazul în care se dorește editarea informațiilor pentru un
În conducător
cazul în caredesedoctorat,
dorește editarea
informațiilor
un
se accesează
butonul pentru
“EDITEAZĂ”
conducător de doctorat, se accesează butonul “EDITEAZĂ”

Pentru ștergerea unui conducător de doctorat, se accesează butonul “ȘTERGE”
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