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CALENDARUL ALEGERILOR MEMBRILOR CSUD  

Mandatul 2016-2020 

 

13 – 24 iunie 2016: în Adunările generale ale conducătorilor de doctorat din școlile doctorale ale  Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aleg persoanele propuse pentru a face parte din Consiliul Studiilor Universitare 
de Doctorat (CSUD). Listele de alegători la nivelul fiecărei școli doctorale sunt aprobate în cadrul Consiliului 
Școlii Doctorale și transmise Comisiei Electorale Centrale până la data de 30 mai 2016. Fiecare din cele 11 școli 
doctorale propune câte un candidat care are dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, și 
îndeplinește 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. 
 
13 – 24 iunie 2016: în Adunările generale ale doctoranzilor fiecărei școli doctorale se aleg studenţii propuşi 
pentru a face parte din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD). Listele de alegători la nivelul fiecărei 
școli doctorale sunt aprobate în cadrul Consiliului Școlii Doctorale și transmise Comisiei Electorale Centrale până 
la data de 30 mai 2016. Fiecare din cele 11 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. 
 
30 iunie 2016: Data limită pentru transmiterea către Comisia Electorală Centrală a listelor de alegători 
(conducători de doctorat şi studenţi) de la facultăţi. 
 
14 iulie 2016, între orele 9.00 – 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). 
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 numărul 
celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. 
În cazul în care nu este îndeplinită condiția de cvorum, adunarea generală este reluată pe data de 21 iulie 
indiferent de numărul alegătorilor prezenți. 
 
14 iulie 2016: Data limită pentru stabilirea comisiei de concurs pentru funcţia de Director CSUD 
prin decizie a Rectorului. 
 
25 iulie 2016, ora 9:00: Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs pentru funcţia de Director CSUD. 
 
27 iulie 2016: 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. 
 
27 iulie 2016: Concursul pentru funcţia de Director CSUD din cadrul IOSUD - Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2016-2020.  
 
28 iulie 2016, la ora 12.00: în şedinţa Senatului se validează alegerile, la propunerea Comisiei Electorale 
Centrale. 
 
Precizări: Componența actuală a consiliilor școlilor doctorale a fost validată prin HS nr. 2 din 28.06.2012 și conform HG 

681/2011, Art. 14 (al. 6), mandatul acestora se va încheia la data de 27 iunie 2017. 

 


