METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR
ȘI DESEMNARE A MEMBRILOR
CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)
DE LA IOSUD – UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor şi desemnarea membrilor
CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) din cadrul IOSUD Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2012-2016, în conformitate cu:
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
• Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011 publicat în MOF 551/03.08.2011);
• Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi adoptată la data de 28 iulie 2011;
• Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UAIC
adoptat la data de 28 iulie 2011;
• Ordinul METCS nr. 3158/31.01.2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din
06/02/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state;
• Ordinul METCS nr. 4478/2011 privind privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe
domenii fundamentale P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 – Științe inginerești și P3 – Științe
biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare publicat în: Monitorul Oficial nr. 448 din 27 iunie 2011;
• Ordinul METCS nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe
domenii fundamentale P4 – Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare publicat în: Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iulie 2011;
• Ordinul METCS nr. nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe
domenii fundamentale P5 – Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare publicat în: Monitorul Oficial nr. 540 din 29 iulie
2011;
• Ordinul METCS nr. 5690/2011 privind dobândirea automată a calității de conducător de
doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană publicat în: Monitorul Oficial
nr. 750 din 25 octombrie 2011.
Art. 2. Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalităţii, autonomiei
universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice și deontologice în vigoare.
Art. 3. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini si rude până la gradul al III-lea inclusiv, nu pot
ocupa concomitent funcţii, astfel încât una să se afle faţă de cealaltă într-o poziţie de conducere,
control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeași universitate ș i nu pot fi numite
în comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al treilea
inclusiv (Legea 1/2011, art. 130, (1) litera b).
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Art. 4. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
b) persoane din țară sau din străinătate;
c) personalități științifice sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante;
d) reprezentanți ai studenților -doctoranzi din cadrul școlilor doctorale din IOSUD.
Art. 5. Din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) fac parte conducători de doctorat în
proporție de maximum 50%, studenți-doctoranzi în proporție de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul,
restul fiind completat cu membri din afara IOSUD aleși dintre personalități științifice a căror
activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele
industriale și socioeconomice relevante.
Art. 6. Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul
de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai
CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 7. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD - Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este alcătuit din 17 membri, astfel: 7 conducători de doctorat, 4
doctoranzi, 5 personalități științifice din afara școlii doctorale și directorul care este ales prin concurs
conform legislației în vigoare.
Art. 8. Conducătorii de doctorat titulari sau asociați din cadrul școlilor doctorale din IOSUD aleg
prin vot universal, direct, secret și egal 5 conducători de doctorat ca membri ai CSUD.
Art. 9. Studenții doctoranzi din cadrul școlilor doctorale din IOSUD aleg prin vot universal, direct,
secret și egal 2 doctoranzi ca membri ai CSUD.
Art. 10. Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi numește prin decizie 9 membri ai
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, astfel: 2 conducători de doctorat, 2 doctoranzi și 5
personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă
și/sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante.
CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 11. Pregătirea alegerilor este asigurată de către Comisia Electorală Centrală constituită conform
Hotărârii Senatului UAIC din data de 15 decembrie 2011 precum și de către Comisile Electorale din
Facultăți.
Art. 12. Comisia Electorală Centrală este sprijinită în activitatea sa de Direcţia generală
administrativă, prin serviciile specializate, şi de Departamentul „Media”.
Art. 13. Comisia Electorală Centrală primeşte şi verifică listele de alegători şi listele de candidaţi la
funcţiile de membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pregăteşte buletinele
de vot şi organizează centrul de votare pe Universitate în „Sala Senatului”.
CAPITOLUL 3
CALENDARUL ALEGERILOR
Art. 14. 21 – 29 mai 2012: în Adunările generale ale conducătorilor de doctorat din școlile doctorale
ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aleg persoanele propuse pentru alegerea în
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD). Fiecare din cele 13 școli doctorale propune
câte un candidat care are dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și îndeplinește
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standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data
desfăşurării alegerilor, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului,
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Lista cu persoana propusă pentru CSUD este înaintată Comisiei Electorale Centrale în termen de 48
de ore de la data scrutinului.
Art. 15. 21 – 29 mai 2012: în Adunările generale ale doctoranzilor fiecărei școli doctorale se aleg
studenţii propuşi pentru alegerea în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD). Fiecare din
cele 13 școli doctorale propune câte un doctorand.
Lista cu persoana propusă pentru CSUD este înaintată Comisiei Electorale Centrale în termen de 48
de ore de la data scrutinului.
Art. 16. Candidaţii la funcţia de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)
pentru a fi aleşi trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi ale celor prezenţi
la şedinţa de alegeri.
Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturi, se organizează un nou tur
de scrutin la care participă numai primii doi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute.
Art. 17. Listele de alegători (conducători de doctorat şi studenţi) de la facultăţi sunt transmise
Comisiei Electorale Centrale până în data de 31 mai 2012.
Art. 18. 11 iunie 2012, între orele 10.00 – 18.00: în Adunarea generală a conducătorilor de doctorat
din Universitate se aleg 5 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre
conducătorii de doctorat propuși de către fiecare școală doctorală.
În aceeaşi zi, în Adunarea generală a studenţilor doctoranzi din Universitate se aleg 2 reprezentanţi
ai studenţilor în Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).
Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi în ordine
descrescătoare.
În caz de egalitate de voturi au câștig de cauză conducătorii de doctorat cu cel mai mare factor
Hirsch (sau experienţă anterioară în managementul universitar dacă diferenţierea nu se poate face la
primul criteriu) sau doctoranzii care provin din Școlile Doctorale cu număr mai mare de doctoranzi.
Art. 19. 25 iunie 2012: Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi numește prin decizie
9 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, astfel: 2 conducători de doctorat, 2
doctoranzi și 5 personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională
semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante
Art. 20. 28 iunie 2012, la ora 12.00: în şedinţa Senatului se validează alegerile, la propunerea
Comisiei Electorale Centrale.
CAPITOLUL 4
DISPOZIŢII FINALE
Art. 24. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi în ședinta din data de 29.03.2012.
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