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METODOLOGIA
DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL
CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA IOSUD UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
I.

SCOP
Scopul prezentei metodologii este de a descrie etapele, criteriile şi responsabilităţile care stau la
baza organizării şi derulării concursului public pentru ocuparea funcţiei de director CSUD din cadrul
IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
II.
DOCUMENTE DE REFERINŢǍ
a)
Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011
b)
Codului studiilor universitare de doctorat (HG nr. 681/2011)
c)
Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
d)
Hotărârea Senatului UDJG nr.12/10.04.2014
e)
Hotărârea Senatului UDJG nr. 156 din 4 noiembrie 2015
III.
DESCRIEREA ACTIVITǍŢII
Funcţia de Director al CSUD din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este
asimilată funcţiei de prorector.
Directorul CSUD este numit de către reprezentantul legal al IOSUD (Rector) ca urmare a
câştigării concursului public organizat de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
A)
Publicitatea concursului
Anunţul privind organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de director CSUD se publică
cu cel puţin două luni înainte de data desfăsurării concursului, după cum urmează:
a) la loc vizibil pe pagina principală a UDJG (www.ugal.ro);
b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
prevăzut de art.295 alin. (3) din Legea nr.1/2011;
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
d) prin publicarea într-un cotidian local/naţional de mare circulaţie.
Data, ora şi locul desfășurarii concursului vor fi anunţate pe pagina de internet a Universităţii cu cel
putin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării concursului public.
B)
Constituirea dosarului de concurs pentru ocuparea postului de director al CSUD
1. La concursul public pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane
care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României a
anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
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