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1. SCOP

scopul acestei Metodologii este de a descrie etapele care stau la baza alegerii Directorului $colii Doctorale

5i alegerii consiliului $colii doctorale in cadrul losUD - universitatea Tehnic; ,,Gheorghe Asachi" din lasi'

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

Metodologia este intocmite pe baza urm;toarelor documente:

a) Legea Educatiei Nalionale nr. rl2o!l;
b) oRDIN nr.3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea 5i desfdgurarea procesului de oblinere a

atestatului de abilitare 5i Ordinul 656O/2OLZ modificat cu 4204/2073;

c) Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat aprobat de senatulTUlASl din data

de 17.03.2016;

d) Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/iunie 2011 publicat in Mo / p' lnr'
ssu03.08.2011).

3. ALEGEREA Sl NUMIREA DIRECTORULUI SCOLIl DOCTORAI-E (DSD)

3.1. in vederea alegerii Directorului $colii Doctorale solicitanlii vor depune dosare de candidaturi la CSUD'

Candidafii trebuie sE fie conducdtori de doctorat titulari'

3.2. Dosarul de candidature va cuprinde:

a) Declaralie de depunere a candidaturii;

b) Curriculum vitae;



c) Autoevaluarea referitoare la indeplinirea standardelor minimale Si obligatorii pentru

acordarea atestatului de abilitare conform Ordinului 6729/2076.

3.3. Directorul gcolii Doctorale este ales prin vot secret de citre membrii CSUD. Numirea in funclie se

realizeazi prin Decizia Rectorului TUlASl.

4. ATEGEREA CONSTLTUtUT 9COtll DOCTORATE (CSD)

4.1. Directorul gcolii doctorale organizeazi alegeri pentru constituirea Consiliului $colii Doctorale.

4.2. Consiliul Scolii Doctorale (CSD) este format din: Director,3 conducStori de doctorat din $coala

doctorald a universitilii, 2 studenli doctoranzi $i o personalitate din afara universitSlii. Membrii CSD vor fi

alegi prin vot universal direct, secret gi egal al cadrelor didactice titulare, conducitori de doctorat din

gcoala doctorali a universitSlii, respectiv al studenlilor doctoranzi din TUlASl, conform Codului studiilor

universitore de doctorot, cu exceplia personalitilii din afara UniversitSlii, care este propusi de membrii

a le9i.

Mandatul CSD este de 5 ani. Prin exceplie, mandatul primului Consiliu al $colii doctorale, infiinlat in baza

prezentei metodologii, expirS la 1 (un) an de la expirarea mandatului actualului CSUD aflat in exercitiu.

4.3. Membrii Consiliului gcolii Doctorale care sunt cadre didactice universitare titulare sau cercet5tori

titulari trebuie si aibi dreptul de a conduce doctorate, in lari sau in streinState.

4.4. La solicitarea Rectorului TUlASl, consiliul de Administralie al TUIASI desemneaz5:

a) Comisia electorali pentru alegerea membrilor CSD, formati din 5 membri, cadre didactice

universitare, profesori conducitori de doctorat 9i 2 membri studenfi-doctoranzi din listele

corespunzStoare de electori. Candidalii pentru pozilia de membru al CSD nu pot face parte din

Comisia electoralS. Comisia electorald igi alege, dintre membrii s5i, un pregedinte Si un secretar;

b) Comisia de rezolvare a contestaliilor pentru alegerea membrilor CSD este formati din 3 membri,

cadre didactice, conducitori de doctorat. Comisia de rezolvare a contestaliilor pentru alegerea

membrilor CSD igi alege un pregedinte.

4.5. Candidalii pentru functia de membru al CSD depun la IOSUD-TU|AS|, pSnd la data limit6 precizati ?n

calendar, un dosar ce conline:

l. pentru cadrele didoctice universitore conducdtori de doctorot titulori care candideazd la pozilia

de membru al CSD:

a) Declaralie de depunere a candidaturii;

b) Curriculum vitae;

c) Autoevaluarea referitoare la indeplinirea standardelor minimale 9i obligatorii pentru acordarea

atestatului de abilitare conform Ordinului 612912076.

2. penttu studentii'doctorunzi :

a) Declaralie de depunere a candidaturii;

b) Curriculum vitae.

4.6. Comisia electoralS pentru alegerea membrilor CSD valideazi candidaturile pentru funclia de membru

al CSD, inclusiv indeplinirea criteriilor minimale Si transmite candida{ilor rezultatul analizei dosarului de

candidaturS. Eventualele contestalii sunt solulionate de cetre Comisia de rezolvare a contestaliilor.

4.7. Comisia electorali pentru alegerea membrilor CSD intocmeste Si tipire$te buletinele de vot, dupd

cum urmeazS:



a) Prin inscraerea candidalilor cadre didactice universitare titulare, conducdtori de doctorat, in

ordine alfabeticd. NumSrul buletinelor de vot corespunde numirului de electori cadre didactice

universitare conducitori de doctorat titulare cu o rezervd de maxim 10%;

b) Prin inscrierea candidalilor studenfi-doctoranzi, in ordine alfabeticS. Numdrul buletinelor de vot

corespunde numirului de electori doctoranzi cu o rezervd de maxim L0%.

Comisia electoralS pentru alegerea membrilor CSD va fi prezenti pe toate durata procesului de votare la

data 9i locul afisate pe pagina principali a site-ului web al TUlASl. Comisia electoralS pentru alegerea

membrilor CSD verificd in prealabil:

a) listele cu electori;

b) numdrul buletinelor tipe rite;

c) ca bina de vot;

d) lntegritatea urnei de votare.

4.8. Data, intervalul orar 5i sala pentru desfesurarea procesului de votare se propun de cdtre Directorul

CSUD 9i se aprobi de citre Consiliul de Administratie.

Procesul de votare cuprinde urmitoarele etape:

a) persoana cu drept de vot prezinti actul de identitate la Comisia electorald pentru alegerea

membrilor cSD 5i primeSte un buletin de vot, pe care este aplicat; stampila de control.

b) Exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSD cadre didactice titulare conducdtori de

doctorat presupune marcarea prin ttampilare a numelor candidalilor care reprezintd opliunea

alegitorului;

c) Exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSD doctoranzi presupune marcarea prin

gtampilare a numelor candidalilor care reprezinti opliunea alegitorului;

d) persoana cu drept de vot introduce buletinul de vot in urna de vot, dupd care semneaz5 in lista

de electori in dreptul numelui siu 5i igi recupereazd actul de identitate;

e) Dupd expirarea perioadei alocate votirii sau dupi exprimarea votului tuturor alegdtorilor

inscrigi pe liste, comisia rim6ne singurd in sa15, valideazi fiecare buletin de vot, numird voturile

fiecirui candidat gi consemneazi rezultatul vot5rii in procesu l-verbal, care este semnat de toli

membrii Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSD;

f) Comisia electorali intocmeste listele de candidali in ordinea descrescitoare a numirului de

voturi valabil exprimate pentru cadrele didactice, respectiv pentru studentii doctoranzi;

g) Sunt declaragi membri CSD primii trei candidali, conducdtori de doctorat, in ordinea numirului

de voturi. Similar, sunt declaratri membri CSD primii doi candidali din lista doctoranzilor, in ordinea

numdrului de voturi;

h) in caz de egalitate a voturilor departajarea se face in funcfie de indicii Hirsch cumulali. in cazul

doctoranzilor, este ales cel care are de efectuat un stagiu de doctorat mai indelungat. Daci

egalitatea se menline este ales cel care are media de finalizare a studiilor de licenlS mai mare;

i) Rezultatele consemnate in procesele verbale de numirare a voturilor sunt afiSate pe pagina

principa15 a site-ului web al IOSUD-TUlASl, la secliunea privind alegerea membrilor CSD;

j) pentru validarea alegerilor din primul tur de scrutin, este necesare o prezent5 de jum5tate plus

unu din numdrul de conducdtori de doctorat ai $colii doctorale Si, respectiv, o prezen!5 de

jum5tate plus unu din numirul de studenli doctoranzi.

in cazul in care, la primul tur de scrutin nu se realizeazd cvorumul, se organizeazi un al doilea tur

de scrutin, la care nu se mai impune un cvorum de prezenJd.



4.9. Contestatiile cu privire la procesul de votare se pot depune la IOSUD-TUlASl in termen de 24 de ore

de la afigarea rezultatelor alegerilor. Contestatiile sunt rezolvate de Comisia de rezolvare a contestatiilor

in maximum doui zile dupi expirarea termenului de depunere a contestaliilor.

Pregedintele Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSD prezintd Senatului raportul asupra

procesului de alegere qi rezultatul acestora. Raportul este validat cu majoritatea simplS a senatorilor
prezenli.

in cazul in care nu au fost ocupate toate locurile din CSD, Rectorul declari vacante locurile libere, urm6nd

a se organiza alegeri pentru ocuparea acestora, conform calendarului de alegeri stabilit.

5. CATENDARUT ATEGERILOR

Calendarul dupi care se vor desfdgura aceste activitali este propus de cAtre Directorul CSUD 5i aprobat de

Consiliul de Administratie al universitStii.

6. DOCUMENTE ATA$ATE

ORDIN nr.3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea gi desfigurarea procesului de oblinere a

atestatului de abilitare pi Ordinul 656012072 modificat cu 4204/2013;

Codul studiilor universitare de doctorat HG 681/iunie 2011;

Criteriile CNATDCU valabile in momentul desf5gurdrii alegerilor.
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