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Metodologia privind alegerile membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

METODOLOGIE
privind alegerea membrilor CSUD – doctoranzi

Capitolul I
Anunţarea doctoranzilor (cu frecvenţă) cu privire la competiţie
- Anunţarea doctoranzilor cu frecvenţă, privind posibilitatea de a participa la
competiţia pentru alegerea ca membru CSUD, se va face prin anunţ direct către fiecare
doctorand (prin e-mail), de către fiecare şcoală doctorală prin directorul acesteia şi prin
afişare la avizierul facultăţii-doctorat şi avizier Doctorat IOSUD - Universitatea ,,Dunărea
de Jos” din Galaţi (UDJG).
- CV-urile candidaţilor avizaţi de către şcoala doctorală vor fi afişate pe site-ul
www.ugal.ro.
- 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).

Capitolul II
Depunerea dosarelor candidaţilor
- Depunerea dosarelor de candidatură se va face în perioada ............................ 2012, la
registratura universităţii, pentru Biroul Doctorate.
- Dosarul va conţine o cerere avizată de către conducătorul de doctorat şi de către
directorul şcolii doctorale (în care vor fi menţionate facultatea, şcoala doctorală, domeniul,
conducătorul, anul de studii doctorale) şi un CV.

Capitolul III
Desfăşurarea alegerilor
- Alegerile se desfăşoară prin votul universal, direct, secret şi egal al doctoranzilor
prezenţi, în data de …………………. 2012 la ora ………, în sala U15 (str. Domnească nr 47).
- Buletinul de vot va conţine lista tuturor candidaţilor care au fost avizaţi.
- Şedinţa va fi condusă de către doctorandul cel mai în vârstă, care nu este şi
candidat.
- La începutul şedinţei, se va alege o comisie de numărare şi validare a voturilor,
formată dintr-un număr de 3 doctoranzi care nu sunt şi candidaţi.
- Înainte de începerea votului, se va face o foarte scurtă prezentare a candidaţilor şi,
eventual, se vor pune întrebări acestora (în limita a 5 minute pentru fiecare candidat).
- Votarea constă în marcarea (bifarea) a maxim 1 canditat de pe buletinul/lista de
vot. Bifarea unui număr mai mare de 1 candidat va atrage anularea buletinului de vot.

1

Metodologia privind alegerile membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
- Va fi declarat ales primul canditat care va întruni cele mai multe voturi valabil
exprimate. În cazul în care există candidaţi care au un număr egal de voturi, se organizează
al doilea tur de scrutin.
- Toţi participanţii la vot trebuie sa 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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