METODOLOGII PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CSUD
CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ȘI DOCTORANZI
METODOLOGIA pentru ALEGEREA MEMBRILOR CSUD-CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
(21 sept 2012, ora 900, sala Senatului-7 locuri),
discutată în ședința cu Directorii Școlilor Doctorale IOSUD-UDJG din data de 14 Sept 2012

I.
-

-

Anunțarea conducătorilor de doctorat cu privire la competiție și validarea candidaților în cadrul
Școlii doctorale
Anunțarea conducătorilor de doctorat privind posibilitatea de a participa la competiția pentru
alegerea ca membru CSUD se va face prin anunț direct către fiecare conducător de doctorat (prin
e-mail), de către fiecare școală doctorală (de către Directorul de Școală Doctorală) și prin afișarea
la avizierul Facultății-Doctorat.
CV –urile candidaților validați de către școala doctorală vor fi afișate pe site-ul www.ugal.ro.
Validarea candidaților se va face în cadrul adunării conducătorilor de doctorat din fiecare școală
doctorală, în perioada 15-18 Septembrie 2012, prin vot universal, direct, secret și egal al
conducătorilor de doctorat prezenți, în condițiile reglementate de Codul studiilor universitare de doctorat.
Va fi votat în aceleași condiții și candidatul pentru lista de rezervă.

- Colegii care sunt pe lista de rezervă trebuie să aibă pregătit un scurt CV pe care să-l prezinte în 2-3
minute, dacă va fi cazul pentru un al-doilea tur de scrutin.
- Se va alege o comisie de numărare și validare a voturilor.
- Ședința va fi condusă de directorul Școlii doctorale sau de către o persoană desemnată de acesta.
- Toți conducătorii de doctorat participanți vor semna o listă de prezență, în 2 exemplare, unul
dintre exemplare va fi inclus în dosarul candidatului selectat împreuna cu un extras din PV al
ședinței, dosar depus la registratura universității.
II. Depunerea dosarelor candidaților validați de Școlile doctorale
- Depunerea dosarelor candidaților validați de adunarea Școlii Doctorale din care face parte se va
face în perioada 17-18 sept 2012, la registratura UDJG, pentru biroul Doctorate.
- Dosarul va conține cererea candidatului validat împreună cu: CV-ul candidatului, fișa de verificare
a criteriilor de abilitare semnată, lista de semnături a membrilor prezenți la adunarea de validare
și PV al ședinței de validare în adunarea Școlii doctorale. Dosarele vor fi verificate și avizate de
director CSUD.
III. Alegerea membrilor CSUD
- Alegerile se vor desfășura prin vot universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat
prezenți, în data de 21 Septembrie 2012 la ora 900, în sala Senatului UDJG (str. Domnească nr 47).
- Buletinul de vot va conține lista cu numele tuturor candidaților validați.
- Ședința va fi condusă de directorul CSUD.
- La începutul ședinței, se va alege o comisie de numărare a voturilor.
-

-

Înainte de începerea votului, se va face prezentarea candidaților și, eventual, se vor pune întrebări
candidaților (în limita a 5 minute pentru fiecare candidat).
Votarea constă în marcarea (bifarea) a maxim ȘAPTE canditați agreați de pe buletinul/lista de vot. Bifarea
unui număr mai mare de ȘAPTE candidați, în cazul în care numărul de candidați va fi mai mare de șapte,
va atrage anularea buletinului de vot.
Vor fi declarați aleși candidații care întrunesc votul a cel puțin 50%+1 din numărul votanților prezenți. În
cazul în care unul sau mai mulți dintre candidați nu îndeplinește/îndeplinesc această condiție, se va repeta
votul cu candidații din lista de rezervă de la Școala doctorală/Școlile doctorale respective.

METODOLOGIA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CSUD-DOCTORANZI
(21 Sept 2012, ora 1100, sala U5-str. Domnească nr. 47-3 locuri)
I.

Anunţarea doctoranzilor (cu frecvenţă) cu privire la competiţie

-

Anunțarea doctoranzilor privind posibilitatea de a participa la competiția pentru alegerea ca
membru CSUD se va face prin anunț direct către fiecare doctorand cu frecvență (prin e-mail), de
către fiecare școală doctorală (de către Directorul de Școală Doctorală) și prin afișare la avizierul
Facultății-Doctorat și avizier Doctorat IOSUD-UDJG.
CV-urile candidaților validați vor fi afișate pe site-ul www.ugal.ro.

-

II. Depunerea dosarelor candidaţilor
-

Depunerea dosarelor de candidatură se va face în perioada 17-19 septembrie 2012, la
registratura UDJG, pentru biroul Doctorate.
Dosarul va conține o cerere avizată de Conducătorul de doctorat și de Directorul Școlii Doctorale
(în care se menționează Facultatea, Școala doctorală, Domeniul, Conducătorul, anul de studii
doctorale) și CV-ul. Dosarele vor fi verificate și validate de directorul CSUD.

III. Desfășurarea alegerilor
- Alegerile se desfășoară într-un singur tur, prin vot universal, direct, secret și egal al doctoranzilor
prezenți, în data de 21 septembrie 2012 la ora 1100, în sala U5 (str. Domnească nr 47).
- Buletinul de vot va conține lista tuturor candidaților care au fost validați.
- Ședința va fi condusă de președintele prezidiului format dintr-un conducător de doctorat, un
cadru didactic fără conducere de doctorat (desemnați de conducerea UDJG) și un doctorand
propus și ales de către adunarea doctoranzilor electori, la începutul ședinței de alegeri.
- La începutul ședinței, se va alege o comisie de numărare și validare a voturilor.
-

-

Înainte de începerea votului, se va face o foarte scurtă prezentare a candidaților și, eventual, se vor pune
întrebări acestora (în limita a 5 minute pentru fiecare candidat).
Votarea constă în marcarea (bifarea) a maxim TREI canditați de pe buletinul/lista de vot. Bifarea unui
număr mai mare de trei candidați va atrage anularea buletinului de vot.
Vor fi declarați aleși primii trei canditați care vor întruni cele mai multe voturi exprimate valabile, cu
condiția ca aceștia să aparțină la trei școli doctorale diferite (din cele 7 școli actuale), adică va fi considerat
ales câte un doctorand, cel mai bine clasat, din primele trei școli doctorale cel mai bine clasate.

Toți participanții la adunare care votează vor semna o listă de prezență, în 2 exemplare.

