ROMÂNIA
UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

METODOLOGIA
PRIVIND ALEGERILE MEMBRILOR
CONSILIULUI PENTRU STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
- conducători de doctorat -

2012

Str. Domnească nr.47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Tel.: +40 336. 130. 109, Fax: +40 236. 461. 353
Web: www.ugal.ro
E-mail: rectorat@ugal.ro

Metodologia privind alegerile membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

METODOLOGIE
privind alegerea membrilor CSUD – conducători de doctorat
Capitolul I
Anunţarea conducătorilor de doctorat cu privire la competiţie şi validarea candidaţilor
în cadrul şcolii doctorale
- Anunţarea conducătorilor de doctorat privind posibilitatea de a participa la
competiţia pentru alegerea ca membru CSUD se va face prin anunţ direct către fiecare
conducător de doctorat (prin e-mail), de către fiecare şcoală doctorală prin directorul
acesteia şi prin afişarea la avizierul facultăţii-doctorat.
- CV–urile candidaţilor validaţi de către şcoala doctorală vor fi afişate pe site-ul
www.ugal.ro.
- Validarea candidaţilor se va face în cadrul adunării conducătorilor de doctorat din
fiecare şcoală doctorală, până la data de ..................................... 2012, prin vot universal,
direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat prezenţi, în condiţiile reglementate de
Codul studiilor universitare de doctorat. Va fi votat în aceleaşi condiţii şi candidatul pentru
lista de rezervă.
- Candidaţii care sunt pe lista de rezervă trebuie să aibă pregătit un scurt CV pe care
să-l prezinte în 2-3 minute, dacă va fi cazul, pentru un al doilea tur de scrutin.
- Procesul de alegeri va fi coordonat de o comisie formată din 3 cadre didactice care
nu sunt conducători de doctorat. Din această comisie fac parte: prof.dr.ing. Elisabeta
Vasilescu (FMSMM), conf.dr. Steluta Stan (Facultatea de Litere), şef lucrări dr. Lorena
Dediu (FSIA).
- Toţi conducătorii de doctorat participanţi vor semna o listă de prezenţă, în 2
exemplare. Unul dintre exemplare va fi inclus în dosarul candidatului selectat, împreună
cu un extras din procesul-verbal al şedinţei, iar dosarul va fi depus la registratura
universităţii.

Capitolul II
Depunerea dosarelor candidaţilor validaţi de Şcolile doctorale
- Depunerea dosarelor candidaţilor validaţi de adunarea şcolii doctorale din care
aceştia fac parte se va face până la data de .................................... 2012, la registratura
universităţii, pentru Biroul Doctorate.
- Dosarul va conţine: cererea candidatului validat, CV-ul acestuia, fişa de verificare a
criteriilor de abilitare semnată, lista de semnături a membrilor prezenţi la adunarea de
validare şi procesul-verbal al şedinţei de validare în adunarea şcolii doctorale.

Capitolul III
Alegerea membrilor CSUD
- Alegerile se vor desfăşura prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat prezenţi, în data de …………………………… 2012, la ora 9 00, în
sala Senatului universităţii (str. Domnească nr 47).
1

Metodologia privind alegerile membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
- Buletinul de vot va conţine lista cu numele tuturor candidaţilor validaţi.
- Şedinţa va fi condusă de către conducătorul de doctorat cel mai în vârstă, care nu
este şi candidat.
- Şedinţa este legal constituită dacă la alegeri se prezintă cel puţin 50%+1 din
numărul conducătorilor de doctorat.
- La începutul şedinţei, se va alege o comisie de numărare şi validare a voturilor,
formată dintr-un număr de 3 conducători de doctorat, care nu sunt şi candidaţi.
- Înainte de începerea votului, se va face prezentarea candidaţilor şi, eventual, se vor
pune întrebări candidaţilor (în limita a 5 minute pentru fiecare candidat).
- Votarea constă în marcarea (bifarea) a maxim 4 canditaţi agreaţi de pe
buletinul/lista de vot. În cazul în care numărul de candidaţi va fi mai mare de şapte,
bifarea unui număr mai mare de 4 candidaţi va atrage anularea buletinului de vot.
- Vor fi declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc votul a cel puţin 50%+1 din numărul
votanţilor prezenţi. În cazul în care unul sau mai mulţi dintre candidaţi nu îndeplinesc
această condiţie, se va repeta votul cu candidaţii din lista de rezervă de la şcoala
doctorală/şcolile doctorale respective.
- Toţi participanţii la vot trebuie să prezinte actul de identitate şi să semneze o listă
de prezenţă, în 2 exemplare.

Aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
din data de 28 septembrie 2012

Preşedintele Senatului universitar
Prof.univ.dr.ing. Lucian GEORGESCU
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