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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR ŞI DESEMNARE A
MEMBRILOR CONSILIILOR SCOLILOR
DOCTORALE
,
-Aprobată

prin HS nr. 70/20.06.2022-

Cap. 1 DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
Prezenta metodologie

reglementează

şi

organizarea alegerilor

desemnarea

membrilor Consiliului Şcolii Doctorale (CSD) din cadrul Instituţiei Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea

Babeş

-Bolyai din Cluj-

Napoca, în conformitate cu:
•

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

•

H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

•

Carta Universităţii Babeş -Bolyai din .Cluj-Napoca;

•

Regulamentul UBB de organizare

şi desfăşurare

doctorat nr. 483/13 ianuarie 2020 modificat

a studiilor universitare de
şi

completat prin HS nr.

33/14.03.2022;
•

Regulamentul de alegere a reprezentanţilor

studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai,

aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 13.352/21.09.2020.
Art.2
Şcolile

doctorale din cadrul IOSUD- UBB au un rang egal cu cel al unui departament,

potrivit prevederilor art. 131
completările

şi

art. 133 din Legea nr. 1/2011 cu

modificările şi

ulterioare.

Art. 3
Fiecare şcoală doctorală este condusă de consiliul şcolii doctorale. Consiliul şcolii
doctorale este condus de directorul şcolii doctorale, care este membru de drept al
consiliului şcolii doctorale. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului unui
departament, iar funcţia de director al şcolii doctorale este asimilată funcţiei de
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director de departament. Directorul şcolii doctorale participă la
facultăţii în calitate de invitat/observator fără drept de vot.
Art.4

sedinţele

Consiliului

(1) Consiliul şcolii doctorale este alcătuit din:
a)

conducători

de doctorat titulari în acea

şcoală doctorală,

proporţie

în

de

maximum 50%;
b)

studenţi
dacă

doctoranzi ai şcolii doctorale în proporţie de 20%,

rotunjită

prin adaos

ea nu este un număr întreg;

c) restul este format din membri din afara
personalităţi ştiinţifice a căror activitate
internaţională

industriale

şi

şcolii

doctorale, selectaţi dintre
ştiinţifică are o recunoaştere

semnificativă şi/sau personalităţi

seamă

de

din sectoarele

socio-economice relevante.

(2) Ponderea în cadrul consiliului şcolii doctorale a conducătorilor de doctorat titulari
care provin din acea şcoală doctorală este stabilită de către CSUD, numărul minim
al componenţei consiliului unei şcoli doctorale fiind 5 membri: directorul şcolii
doctorale, doi

conducători

de doctorat titulari, un student-doctorand

şi

o

personalitate din afara şcolii doctorale.
(3) Cadrele didactice universitare sau
doctorale, trebuie
să

îndeplinească

să aibă

cercetătorii,

membri ai consiliului

dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau străinătate,

acele standarde minimale

şi

educaţiei şi cercetării,

care sunt în vigoare la data alegerii/numirii lor ca membri ai consiliului
doctorale.
şcolii

membri ai consiliului

doctorale este de 5 ani.

şcolii

doctorale

şi

obligatorii pentru acordarea

atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului

(4) Mandatul consiliului

şcolii

Studenţii

şi îşi finalizează

şcolii

doctoranzi care sunt

studiile universitare de

doctorat în timpul mandatului consiliului pierd calitatea de membru al consiliului
la data susţinerii publice a tezei de doctorat.
(5) Locurile devenite vacante în cadrul consiliului

şcolii

doctorale se

prevederilor în vigoare, iar mandatul noului membru
mandatului consiliului şcolii doctorale.

ocupă

încetează

potrivit

la expirarea
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TRADITIO ET EXCELLENTI,\

Cap. 2 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
Art. 5

1) Pentru alegerea membrilor CSD, CSUD

aprobă . Comisia

de alegeri la propunerea

actualului Consiliu al Şcolii doctorale.
2) Comisia trebuie să fie
studenţilor

formată

din cel puţin 3 membri, având

şi

un reprezentant al

- doctoranzi.

3) Persoanele care fac parte din comisia de alegeri nu pot candida pentru ocuparea
poziţiei

de membru în CSD.

4) Comisia de alegeri are următoarele
a.

verifică

atribuţii:

listele cu persoanele cu drept de vot, întocmite

şi

înaintate de

şcolile

doctorale;
b.

validează

candidaturile, înaintate de

candidaţii validaţi/invalidaţi,

c.

întocmeşte

d.

organizează

şcolile

doctorale

şi afişează

lista cu

la avizierul şcolii doctorale;

buletinul de vot cu candidaţii validaţi, în ordine alfabetică;

scrutinul propriu-zis pentru personalul didactic şi de cercetare,
prin înmânarea buletinelor de vot şi a ştampilei de vot persoanelor cu drept
de vot, pe baza semnăturii pe lista întocmită;

e.

desigilează

urnele,

numără şi centralizează

buletinele de vot

şi

rezultatele

votării;

f.

întocmeşte

procesul-verbal cu rezultatele alegerilor;

g.

înaintează

CSUD-ului rezultatele alegerilor, care ulterior va trimite la Senat

pentru validare.
Art. 6

1) Membrii consiliului şcolii doctorale sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi
egal al

conducătorilor

studenţilor-doctoranzi

2) Au dreptul de a fi
calitatea de
doctorală.

de doctorat titulari din acea şcoală

doctorală şi

respectiv, al

în cazul reprezentanţilor studenţilor-doctoranzi.

aleşi

conducător

ca membri în Consiliul şcolii doctorale persoanele ·care au
de doctorat sau student-doctorand în respectiva

şcoală

Nu pot candida pentru a fi aleşi în Consiliul şcolii doctorale conducătorii

de doctorat care, la data alegerilor, au împlinit vârsta
respectiv studenţii doctoranzi aflaţi în perioada de

graţie.

legală

de pensionare,
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3) Alegerea reprezentantului studenţilor-doctoranzi se va face conform prevederilor
Regulamentului de alegere a

reprezentanţilor studenţilor Universităţii Babeş

Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 13.352/21.09.2020.
4) Dosarul de candidatură trebuie

să cuprindă:

•

solicitarea de depunere a candidaturii,

•

curriculum vitae,

•

lista de

lucrări

si

fişa

CNATDCU, în cazul

de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de
conducătorilor

către

de doctorat,

5) In cazul alegerii specialiştilor externi, fiecare şcoală doctorală, în funcţie de
specificul său, va avea stabilită o procedură internă de alegere a membrilor externi.
Propunerile candidaturilor

specialiştilor

Şcolii Doctorale. Specialiştii

externi vor fi invitaţi de către Consiliul şcolii doctorale

să depună/să transmită

calendarul de alegeri.

Specialiştii

prin vot universal, direct, secret
acea şcoală

doctorală,

şi

CV-ul

externi vor fi

lista de

lucrări

externi vor fi

şi

egal al

aleşi,

făcute

de

în termenul
ca

şi ceilalţi

conducătorilor

către

Consiliul

menţionat

în

membri ai CSD,

de doctorat titulari din

conform calendarului de alegeri.

6) Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate de către Comisia de alegeri pot
face contestaţie, în termen de 24 de ore de la afişarea listei cu candidaţii
validati/invalidati
facultătii.
'
' la avizierul facultătii/website-ul
,
,
7) Comisia de

contestaţii

se pronunţă asupra

contestaţiei,

în termen de maxim 24 de

ore de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
8) Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin 2/3 din membrii
cu drept de vot.
9) În cazul în care cvorumul nu este atins, se va organiza un nou tur de scrutin, cu
participarea aceloraşi candidaţi, fără condiţie de cvorum. În caz de egalitate de
voturi, se va organiza un nou scrutin pentru persoanele aflate în respectiva situaţie.

Art. 7

În condiţii excepţionale (stare de urgenţă, stare de alertă, când activităţile didactice
faţă în faţă sunt suspendate), comisia de alegeri are responsabilitatea de a organiza
alegerile în regim online, cu respectarea prevederilor de confidenţialitate.
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Cap. 4 ALEGEREA

ŞI

NUMIREA DIRECTORULUI CSD

Art. 8

1) Directorii

şcolilor

cercetătorilor

doctorale vor fi

care au

funcţia

de

numiţi

bază

din rândul cadrelor didactice sau al

la Universitatea

Babeş-Bolyai

din Cluj-

Napoca şi care au contract de muncă la UBB pe durata nedeterminată.
2) Candidaturile pentru

funcţia

de director se depun la secretariatul

şcolii

doctorale

pentru înregistrare.
3) Dosarul de candidatură cuprinde:
•

declaraţia

de intenţie de a candida pentru funcţia de director;

•

curriculum vitae şi lista de lucrări;

•

fişa

•

documentul care

de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de către CNATDCU,

funcţia

să

ateste

că

persoanele care

candidează

sunt angajate cu

de bază şi contract de muncă pe perioadă nedeterminată la UBB.

4) Candidaturile pentru funcţia de director se
doctorale şi pe website-ul Şcolii doctorale.

anunţă

public la sediul facultăţii/şcolii

Art.9

1) Directorul şcolii doctorale este numit de către CSUD pe baza propunerii făcute de
către Consiliul Şcolii Doctorale, în urma alegerilor interne la care au fost convocaţi
să

participe

toţi conducătorii

de doctorat titulari din acea

poate respinge propunerea consiliului

şcolii

şcoală doctorală.

doctorale în cazul

CSUD

nerespectării

prevederilor în vigoare, cu consecinţa reluării procesului de alegere a directorului
şcolii

doctorale.

2) In cazul în care doi candidaţi obţin acelaşi număr de voturi,
realiza departajarea şi va trimite rezultatul final la CSUD.

şcoala doctorală

va

Cap. 5 DISPOZIŢII FINALE:

Art.10

1) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului
organizează

alegeri

parţiale,

iar mandatul noului membru

şcolii

încetează

doctorale se
la expirarea
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mandatului consiliului scolii doctorale.
'

2) În cazul indisponibilităţii directorului şcolii doctorale dintr-un motiv ce nu justifică
suspendarea sau încetarea

ocupării funcţiei,

pe o

perioadă

de cel mult 2 luni,

funcţia

de director poate fi exercitată, prin delegare, de către o persoană desemnată
de către cel în cauză, conform ierarhiilor de conducere. În cazul vacantării prin
demisie sau pensionare a directorului
de cel mult 2 luni de la data
director al

cărui

şcolii

vacantării,

doctorale, se vor organiza, în termen

alegeri

parţiale

pentru alegerea unui nou

mandat va înceta la expirarea mandatului consiliului

doctorale.
Art.11

Rezultatele alegerilor vor fi validate de către CSUD şi de către Senatul UBB.

şcolii

