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METODOLOGIE DE DESEMNARE A MEMBRILOR  

CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)  

ŞI  

CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE (CSD) 

 

Dată emitere: septembrie 2011  

Dată revizuire 1:  

Dată revizuire 2: 

 

 

Art. 1 Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, H. G. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, O.M.E.C.T.S. nr.  

4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare şi a 

atestatului de abilitare, pentru domeniile  ştiinţifice aferente  panelului pe domenii P5 – Arte şi 

ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi 

reglementează modalitatea de desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat şi a membrilor Consiliului Şcolii Doctorale la Universitatea de Artă şi Design din 

Cluj-Napoca. 

 

I. CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) 

 

Art. 2  

Consiliul studiilor universitare de doctorat, numit în continuare CSUD, are ca membri: 

    a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia; 

    b) persoane din ţară sau din străinătate; 

    c) personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice 

relevante; 

    d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale din IOSUD. 

 

Art. 3 

(1) Numărul de membri ai CSUD din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca  

este de 10. 

(2) Directorul CSUD, numit în urma unui concurs public organizat de către Univesitatea de 

Artă şi Design din Cluj-Napoca conform unei metodologii distincte, este membru de drept al 

CSUD, fiind unul din cei 10 membri. 

(3) Ceilalţi 9 membri ai CSUD sunt aleşi / desemnați după cum urmează : 

a. un membru al CSUD este ales, pe baza candidaturii depuse, prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii / 

şcolilor doctorale din UAD / IOSUD; 
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b. un membru al CSUD este ales, pe baza candidaturii depuse, prin votul 

universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii / 

școlilor doctorale din UAD / IOSUD;  

c. ceilalţi 7 membri ai CSUD sunt numiţi de către rector, conform art. 9, al. (7) 

din Codul studiilor universitare de doctorat, putând fi persoane din cadrul 

IOSUD sau din afara acesteia, persoane din ţară sau din străinătate, 

personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi 

socioeconomice relevante, reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi. 

Art. 4  

(1) Biroul Electoral al universităţii este responsabil cu pregătirea alegerilor pentru desemnarea 

membrilor CSUD cuprinşi la art.3, al. (3), lit.a)-b). 

(2) Biroul Electoral al universităţii pregăteşte buletinele de vot şi organizează secţia de votare 

a universităţii. 

(3) Pe buletinele de vot vor fi notate numele tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv 

numele tuturor studenţilor-doctoranzi şi se va proceda spre ştampilarea unui singur nume. 

(4) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi în ordine 

descrescătoare. 

(5) In caz de egalitate de voturi se va organiza un nou scrutin pentru persoanele aflate în 

respectiva situație. 

 

Art.5 

Calendarul desfăşurării alegerilor este cuprins în anexa la prezenta metodologie. 

 

 

II. CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE (CSD) 

 

 

Art. 6  

 Consiliul şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, numit în 

continuare CSD,  este compus din 4 membri, din care: 

a) 2 conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale;  

b) 1 student-doctorand;  

c) 1 membru din afara şcolii doctorale ales dintre personalităţi ştiinţifice şi artistice a căror 

activitate profesională are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din 

sectoarele industriale şi socioeconomice relevante. 

 

Art. 7 

Directorul şcolii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din 

cadrul şcolii doctorale şi este membru de drept în consiliul şcolii doctorale. 

 

Art.8 

(1) Membrii consiliului şcolii doctorale cuprinşi la art.6, lit.a), b) şi c) se aleg prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă . 

(2) Membrii consiliului şcolii doctorale cuprinşi la art.6, lit.a) şi b) sunt aleşi pe bază de 

candidatură. 

(3) Membrul consiliului şcolii doctorale cuprins la art.6, lit. c) este ales, în urma propunerilor 

formulate de CSUD. 

 

Art. 9 
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(1) Biroul Electoral al universităţii este responsabil cu pregătirea alegerilor pentru desemnarea 

membrilor CSD cuprinşi la art.6, lit.a), b) şi c). 

(2) Biroul Electoral al universităţii pregăteşte buletinele de vot şi organizează secţia de votare 

a universităţii. 

(3) Pe buletinele de vot, elaborate separat pentru fiecare categorie de membri conform art.6, 

lit.a), b) şi c), vor fi notate numele tuturor candidaţilor, respectiv tuturor propunerilor. Pentru 

categoria menţionată la lit. a), buletinul de vot se consideră valid dacă se va proceda la 

ştampilarea a minimum un nume şi a maximum două. Pentru categoriile menţionate la lit.b) şi 

c), buletinul de vot se consideră valid dacă se va proceda la ştampilarea unui singur nume. 

(4) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi în ordine 

descrescătoare. 

(5) In caz de egalitate de voturi se va organiza un nou scrutin pentru persoanele aflate în 

respectiva situaţie. 

 

Art. 10 

Calendarul desfăşurării alegerilor este cuprins în anexa la prezenta metodologie. 

 

Art. 11 

(1) Studentul-doctorand membru al CSD care îşi finalizează studiile doctorale în timpul 

mandatului consiliului îşi pierde calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a 

tezei de doctorat. 

 (2) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului şcolii doctorale se organizează 

alegeri parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului 

şcolii doctorale. 

Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universităţii de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca în şedinţa din data de 15 septembrie 2011. 
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