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METODOLOGIA
privind alegerea membrilor Consiliului Şcolii Doctorale
Interdisciplinare (C-SDI) din Universitatea Transilvania din Braşov
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor membrilor Consiliului
Şcolii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) din Universitatea Transilvania din Braşov pentru un
mandat de 5 ani (2016 - 2021), în conformitate cu:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
 Carta Universității Transilvania din Brașov;
 Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi
postdoctorat în Universitatea Transilvania din Brașov;
 Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat.
Art. 2. Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI) este condusă de un director al şcolii
doctorale, numit de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), şi de Consiliul Şcolii
Doctorale Interdisciplinare (C-SDI).
Art. 3. La constituirea C-SDI se aplică principiul reprezentativităţii, norma de
reprezentare a domeniilor de doctorat acreditate din IOSUD-UTBv în C-SDI fiind stabilită de
CSUD, pentru un mandat de 5 ani.
Art. 4. Pentru mandatul 2016 - 2021, norma de reprezentare în C-SDI cuprinde două
grupuri de domenii: domenii inginerești, respectiv domenii ne-inginerești, cu raportul 3/1 (trei
sferturi din domeniile inginerești, un sfert din domeniile ne-inginerești), atât în cazul
conducătorilor de doctorat, cât și al studenților doctoranzi.
Art. 5. Pe lângă directorul SDI, în conformitate cu norma de reprezentare, C-SDI este
format din 16 membri, după cum urmează: 8 conducători de doctorat titulari (6 din domeniile
inginereşti şi 2 din domeniile ne-inginereşti), 4 studenţi doctoranzi în stagiu (3 din domeniile
inginereşti şi 1 din domeniile ne-inginereşti) şi 4 membri din afara SDI (personalităţi ştiinţifice
şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice).
Art. 6. Se limitează la 2 numărul de reprezentanţi (după caz, conducători de doctorat,
respectiv studenţi doctoranzi) pe care un domeniu de doctorat (din cele 18 acreditate în IOSUDUTBv) îl poate avea în C-SDI.
Art. 7. Conducătorii de doctorat membri ai C-SDI trebuie să îndeplinească standardele
minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării în
C-SDI.
Art. 8. Conducătorii de doctorat membri ai C-SDI sunt aleşi prin votul universal, direct,
secret şi egal al conducătorilor de doctorat titulari din SDI.
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Art. 9. Studenţii doctoranzi membri ai C-SDI sunt aleşi prin votul universal, direct, secret
şi egal al studenţilor doctoranzi în stagiu din SDI.
Art. 10. Studenţii doctoranzi membri ai C-SDI care îşi finalizează studiile doctorale în
timpul mandatului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de
doctorat.
Art. 11. Alegerile se vor desfăşura conform Calendarului alegerilor (Anexa 1).
Art. 12. Depunerea candidaturilor pentru alegerea membrilor C-SDI se face prin
autopropunere transmisă către SDI (în scris, sau pe e-mail la adresa d-doctorat@unitbv.ro),
însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor pentru acordarea
atestatului de abilitare (doar în cazul conducătorilor de doctorat) şi curriculum vitae.
Art. 13. Lista conducătorilor de doctorat titulari și lista studenţilor doctoranzi în stagiu
sunt actualizate la momentul declanşării alegerilor.
Art. 14. Alegerile în primul tur sunt valabile dacă la vot se prezintă cel puțin 1/2 din
totalul membrilor cu drept de vot (conducătorii de doctorat titulari, respectiv studenţii doctoranzi
în stagiu). Pentru categoria de membri cu drept de vot la care condiţia de cvorum nu este
îndeplinită, alegerile se reprogramează în termen de 3 zile, când nu mai este necesară asigurarea
cvorumului, păstrându-se lista iniţială de candidaţi şi ordinea acestora.
Art. 15. Se declară aleşi candidaţii (după caz, conducători de doctorat, respectiv studenţi
doctoranzi) care au obţinut majoritatea simplă din totalul voturilor valabil exprimate. Dacă
numărul locurilor disponibile în C-SDI nu este acoperit cu candidaţi care au obţinut majoritatea
simplă, se organizează turul doi de scrutin pentru locurile rămase libere, în termen de 3 zile,
candidaţii fiind înscrişi pe buletinele de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute în primul tur. În cazul organizării celui de-al doilea tur de scrutin, valabilitatea acestuia
nu este condiționată de participarea unui număr minim de alegători din totalul membrilor cu drept
de vot. În caz de balotaj, candidaţii în cauză vor fi departajaţi prin vot organizat în termen de 3
zile de la scrutinul precedent.
Art. 16. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul C-SDI se organizează alegeri
parţiale, potrivit prezentei metodologii. Mandatul noilor membri expiră la finalizarea mandatului
C-SDI.
Art. 17. La nivelul SDI se constituie comisia electorală, formată din 3 membri (2
conducători de doctorat şi 1 student doctorand) care nu pot candida pentru C-SDI. Membrii
comisiei electorale sunt propuşi de directorul SDI. Comisia electorală monitorizează respectarea
prezentei metodologii pe întreaga durată a procesului electoral.
Art. 18. Comisia electorală, prin SDI:
a) întocmeşte listele de votanţi pentru conducătorii de doctorat titulari şi studenţii
doctoranzi în stagiu, pe care le afişează pe site-ul SDI cu minimum 10 zile înainte de data
alegerilor.
b) întocmeşte buletinele de vot cu candidaţii (separat pentru conducători de doctorat,
respectiv studenţi doctoranzi) în ordine alfabetică, pe grupuri de domenii (conform Art. 4). CVurile candidaţilor şi modelele buletinelor de vot se afişează pe site-ul SDI cu cel puţin 3 zile
înainte de data organizării alegerilor;
c) organizează procesul de alegeri la sediul SDI, conform Calendarului alegerilor, în
intervalul orar 900 - 1500;
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d) asigură numărarea voturilor, întocmirea proceselor verbale şi transmiterea
documentelor pentru validare.
Art. 19. Exprimarea votului se face prin tăiere, astfel încât să rămână netăiaţi un număr de
candidaţi egal cu numărul de locuri alocate (disponibile) în C-SDI. Orice altă variantă conduce la
anularea votului.
Art. 20. Conform Art. 5 C-SDI este completat cu 4 membri din afara SDI (personalităţi
ştiinţifice şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice). Aceştia sunt selectaţi
de CSUD, cu respectarea raportului de 3/1 între domenii inginereşti/ne-inginereşti sau sectoare
industriale/socio-economice, prin evaluarea contribuției la dezvoltarea activităților de cercetare
științifică a universității, în parteneriat cu agenți economici și/sau alte organizații relevante.
Art. 21. Validarea alegerilor membrilor C-SDI este făcută de CSUD-UTBv.
Prezenta Metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov din data de 06.07.2016.
Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Emil STOICA
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ANEXA 1
CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI ŞCOLII
DOCTORALE INTERDISCIPLINARE (C-SDI)







8.07.2016 - Publicarea pe site-ul SDI a Metodologiei de alegeri şi declanșarea alegerilor
11.07.2016 - 14.07.2016 - Depunerea candidaturilor (ora limită - 15:00)
15.07.2016 - Afişarea pe site-ul SDI a listelor de candidaţi (însoţite de CV-urile
candidaţilor) şi a modelelor buletinelor de vot
20.07.2016 - Desfăşurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site-ul SDI
21.07.2016 - Depunerea de contestații
22.07.2016 - Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale

Tur doi / balotaj (în funcţie de caz):
 25.07.2016 - Desfășurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site-ul SDI
 26.07.2016 - Depunerea de contestații
 27.07.2016 - Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale
Balotaj (dacă va fi cazul):
 28.07.2016 - Desfășurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site-ul SDI
 29.07.2016 - Depunerea de contestații
 30.07.2016 - Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale
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