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METODOLOGIA 
privind alegerea ~i desemnarea membrilor Consiliului pentru 

Studiile Universitare de Doctorat 

Prezenta Metodologie reglementeaza alegerea !?i desemnarea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare 
de Ooctorat din Universitatea Transilvania din Brasov, in conformitate cu: 

• Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu cornpletarile ~i rnodificarile ulterioare; 

• Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu cornpletarile ~i modifirarile 
ulterioare; 

• Regulamentul de organizare !?i desfasurare a studiilor universitare de doctorat !?i postdoctorat in 
Universitatea Transilvania din Brasov, 

Art.1 (1) Universitatea Transilvania din Brasov (UTBv) organizeaza studii universitare de doctorat in cadrul 
lnstitutiei Organizatoare de Studii Universitare de Ooctorat (IOSUO-UTBv). 

(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza ~i se desfasoara in cadrul IOSUO-UTBv 
prin ~coala Doctorala Interdisciplinara (501). 

(3) IOSUO-UTBv este condusa de Consiliul pentru Studiile Universitare de Ooctorat (CSUO). 

(4) Structura CSUO ~i norma de reprezentare in CSUO a conducatori'or de doctorat ~i a studentilor-doctoranzi 
din SOl sunt stabilite prin Regulamentul de organizare ~i desfasurare a studiilor universitare de doctorat ~i 
postdoctorat in Universitatea Transilvania din Brasov. 

Art.2 (1) Conducatorii de doctorat membri ai CSUO trebuie sa fie cadre didactice titulare in cadrul UTBv ~i sa 
lndeplineasca standardele minimale ~i obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare specifice 
domeniului in care au dreptul de a conduce doctorate, in vigoare la data alegerii sau desernnarii in CSUO. 

(2) Oirectorul CSUO este numit in urma unui concurs public organizat in conformitate cu metodologia inclusa 
in Regulamentul de organizare !?i desfasurare a studiilor universitare de doctorat ~i postdoctorat in 
Universitatea Transilvania din Brasov. 
(3) Conform cornponentel stabilite prin Regulamentul de organizare !?i desfasurare a studiilor universitare de 
doctorat !?i postdoctorat, parte din conducatoru de doctorat membri ai CSUO sunt desernnati de catre Rectorul 
UTBv, cu respectarea conditiei de a nu fi desernnati mai multi conducatorl din acelasi domeniu de doctorat, in 
baza unei declaratf pe proprie raspundere privind indeplinirea standardele minimale ~i obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare, pe care se exprirna si acordul de a fi membru al CSUO. 

(4) Pe langa directorul CSUO ~i membrii CSUO desernnati conform Art. 2(3) din Metodologie, ceilalti 

conducatori de doctorat membri ai CSUO sunt ale~i prin votul universal, direct, secret ~i egal al conducatorilor 

de doctorat titulari din 501. 
(5) Studentii-doctoranzi membri ai CSUO sunt alesi prin votul universal, direct, secret !?i egal al studentilor 
doctoranzi in stagiu din 501. 
(6) Studentii-doctoranzt membri ai CSUO care i!?i finalizeaza studiile doctorale, conform legii, sau sunt 
exrnatriculati in timpul mandatului i!?i pierd calitatea de membru al consiliului. 
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Art.3 (1) La momentul declansarii alegerilor pentru locurile disponibile in CSUO, cu minimum 10 zile inainte de 

data alegerilor, se actualizeaza ~i afiseaza pe site-ul SOl lista conducatorilor de doctorat titulari ;;i lista 
studentllor-doctoranzi in stagiu. 

(2) Oepunerea candidaturilor se face prin autopropunere, transrnisa la SOlin format letric sau electronic, insotita 

de CV ~i de declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea standardele minimale ~i obligatorii pentru 
acordarea atestatului de abilitare (In cazul conducatorilor de doctorat). 

(3) CV-urile candidatilor ~i modelele buletinelor de vot se afiseaza pe site-ul SOl cu cel putin 3 zile inainte de 
data organizarf alegerilor. 
(4) Alegerile in primul tur sunt valabile daca la vot se prezinta cel putin jurnatate din totalul membrilor cu drept 
de vot (conform Art. 2(4)-(5) din Metodologie). Pentru categoria de membri cu drept de vot la care conditia de 
cvorum nu este lndeplinita, alegerile se reprogrameaza in termen de 3 zile, cand nu mai este necesara 
asigurarea cvorumului, pastrandu-se lista initiala de candidati ~i ordinea acestora. 
(5) Se dsclara alesi candidatii care au obtinut majoritatea sirnpla din totalul voturilor valabil exprimate. Oaca 

nurnarul locurilor disponibile in CSUO nu este acoperit cu candidati care au obtinut majoritatea sirnpla, se 

organizeaza turul doi de scrutin pentru locurile rarnase libere, in termen de 3 zile, candidatii fiind inscri~i pe 
buletinele de vot in ordinea descrescatoare a nurnarului de voturi obtinute in primul tur. In cazul organizarf celui 
de-al doilea tur de scrutin, valabilitatea acestuia nu este conditionata de participarea unui nurnar minim de 
alegatori din totalul membrilor cu drept de vot. Tn caz de balotaj, candidatii in cauza vor fi departajati prin vot 
organizat in termen de 3 zile de la scrutinul precedent. 

Art.4 (1) Pentru alegerea conducatorilor de doctorat, se constituie 0 comisie electorala fermata din 3 

conducatori de doctorat titulari, care nu pot candida pentru CSUO, propusi de catre directorul CSUO. 
(2) Alegerea studentilor-dortoranzi membri ai CSUO se organizeaza ~i desfasoara in conformitate cu prevederile 

din Legea Educatiei Nationale ;;i din Codul drepturilor ~i obligatlilor studentului. Comisia electorala este forrnata 
din 3 studentt-doctoranzi In stagiu, care nu pot candida pentru CSUO, propusi de catre reprezentantii 
studentilor-doctoranzi Tn Consiliul SOl. Oirectorul CSUO monitorizeaza formarea comisiei electorale a 
studentilor-doctoranzi. 
(3) Comisiile electorale pentru alegerea conducatorilor de doctorat ~i studentilor-doctoranzi rnonitorizeaza 

respectarea prezentei Metodologii pe intreaga durata a procesului electoral, Tntocmesc listele de votanti (cu 
sprijinul secretariatului SOl), intocmesc buletinele de vot cu candidatii in ordine alfabetica, cu specificarea 

domeniului de doctorat, stabilesc data ~i intervalul orar pentru desfasurarea alegerilor, in limitele calendarului 

alegerilor stabilit de catre CSUO, organizeaza procesul de alegeri la sediul SOl, asigura nurnararea voturilor ~i 

intocmirea proceselor verbale. 
(4) Exprimarea votului se face prin taiere, astfal lncat sa raman a netaiati un nurnar de candidati egal cu nurnarul 
de locuri disponibile in (SUD. Orice alta varianta conduce la anularea votului. 

Art.5 (1) Validarea alegerilor este facuta de catre (SUD aflat in functie la data organtzarii alegerilor. 
(2) Pentru ocuparea unor locuri vacante in cadrul CSUO se organizeaza alegeri partiale. potrivit prezentei 

Metodologii. Mandatul noilor membri expira la finalizarea mandatului CSUO. 

(3) Prezenta Metodologie se cornpleteaza de drept cu legislatia in vigoare ~i cu hotararile Senatului. 

Prezenta Metodologie a fost discutata ~i aprobata In sedinta Senatului Universitatii Transilvania din Brasov din 
data de 21.11.2018. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov , , , 
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