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 Calendarul 

alegerilor Consiliilor şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-UAIC 

pentru mandatul 2017-2022 

 

 

Alegerile pentru consiliile școlilor doctorale sunt coordonate de Consiliul pentru Studiile 

Universitare de Doctorat (CSUD) și sunt organizate de decanii facultăților și directorii școlilor 

doctorale.  

 

30 mai 2017 este data limită până la care CSUD transmit către școlile doctorale numărul şi 

ponderea membrilor din Consiliul școlii doctorale (CSD) (conducători de doctorat, studenţi 

doctoranzi şi personalităţi ştiinţifice cu vizibilitate internaţională şi/sau personalităţi din sectoarele 

industriale şi socio-economice relevante). 

 

• Numărul membrilor CSD precum și ponderea conducătorilor de doctorat sunt stabilite de 

către CSUD în funcție de numărul conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale 

şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, numărul total al conducătorilor de doctorat și 

de numărul total de doctoranzi. 

• Din CSD fac parte conducători de doctorat din cadrul școlii doctorale în proporţie de 

maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul 

fiind completat cu membri din afara școlii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice cu 

vizibilitate internaţională şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante. 

 

05 – 16 iunie 2017 În adunările generale ale conducătorilor de doctorat din școlile doctorale se aleg 

persoanele propuse pentru a face parte din CSD, inclusiv personalităţile ştiinţifice cu vizibilitate 

internaţională şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante (în 

concordanţă cu ponderea stabilită de CSUD). 

În adunările generale ale conducătorilor de doctorat se supun la vot candidaturile pentru funcția de 

director. Acest vot este consultativ. 

  

• Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de 

a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii 

pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data alegerii lor ca membri ai CSD. 

•        Candidații pentru funcția de director al scolii doctorale trebuie să îndeplinească standardele 

minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data alegerilor. 

 

05 – 16 iunie 2017 In adunările generale ale studenţilor-doctoranzi din școlile doctorale se aleg 

reprezentanţii studenţilor pentru a face parte din CSD. 
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Rezultatele alegerilor vor fi comunicate CSUD  până la data de 23 iunie 2017. 

 

21 iulie 2017 este  data limită pentru numirea de către CSUD a directorilor școlilor doctorale dintre 

conducătorii de doctorat care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării acestora și a căror candidatură a fost supusă 

avizării în adunările generale ale conducătorilor de doctorat din școlile doctorale; în cazul în care la 

o școală doctorală nu au existat candidați, CSUD numește directorul, în conformitate cu HG 

681/2011, prin consultări. 

 

27 iulie 2017 - validarea alegerilor în şedinţa Senatului UAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 


