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I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta Metodologie reglementează organizarea alegerilor şi desemnarea prin numire
a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) din cadrul Instituţiei
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) – Universitatea din Pitești (UPit),
în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ;
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011(publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 551/03.08.2011) cu modificările și completările ulterioare ;
- Carta Universităţii din Pitești;
- Regulamentul UPit de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;
- Ordinele MEN în vigoare pentru fiecare panel de domenii privind aprobarea
standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
- Ordinul MECTS nr. 5690/2011 privind dobândirea automată a calităţii de conducător de
doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 750 din 25 octombrie 2011;
Art. 2. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD, din ţară sau din străinătate;
b) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale ale IOSUD.
În componenţa Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD
Universitatea din Pitești intră 11 membri, inclusiv directorul CSUD;
Art. 3. Membrii CSUD sunt desemnaţi în modul și în succesiunea următoare:
a) 1 conducător de doctorat este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat titulari din şcolile doctorale ale Universităţii din Pitești;
b) 1 student-doctorand din CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale UPit;
c) ceilalți 8 membri CSUD, conducători de doctorat, sunt numiți prin Decizie de către
Rectorul UPit, urmărindu-se o distribuție cât mai echitabilă și reprezentativă a domeniilor de
doctorat.
II. ORGANIZAREA ALEGERILOR

Art. 4. Conducerea Universităţii din Pitești publică la sediul IOSUD și pe pagina principală a
site-ului www.upit.ro, anunţul privind alegerea membrilor CSUD, precum și:
a) prezenta Metodologie, inclusiv Calendarul desemnării membrilor CSUD;
b) lista de electori pentru alegerea membrului CSUD conducător de doctorat;
c) lista de electori pentru alegerea membrului CSUD, student-doctorand;
d) candidaturile depuse.
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Art. 5. Vor fi organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă se vor
depune candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; după finalizarea
alegerilor, se vor depune candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector,
conform calendarului numirii membrilor CSUD. Candidaţii vor avea posibilitatea de a
participa la ambele proceduri (alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi
depun candidaturile pentru fiecare dintre proceduri. Orice persoană, atât conducător de
doctorat cât și student-doctorand, își poate depune candidatura dacă îndeplinește condițiile de
eligibilitate prevăzute mai jos.
Art. 6. Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, conducători de doctorat, depun la
Registratura universităţii până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor
CSUD un dosar de candidatură ce conţine:
a) Declaraţie de depunere a candidaturii;
b) Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit întrun scop echivalent cărţii de identitate;
c) Curriculum vitae;
d) Fișa de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data depunerii candidaturii, însoțită de
Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea acestora;
e) Copie după ordinul M.E.C.T.S. care să ateste dreptul de a conduce doctorate sau, după caz,
copie după atestatul de abilitare sau după atestatul de recunoaştere automată în România a
calităţii de conducător de doctorat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Documentele de la acest punct nu
sunt necesare pentru conducătorii de doctorat titulari ai UPit și care sunt afiliați IOSUD UPit.
Art. 7. Candidaţii pentru poziţia de membru al CSUD, studenţi-doctoranzi, depun la
Registratura universităţii până la data limită precizată în anunţul privind alegerea membrilor
CSUD un dosar de candidatură ce conţine:
a) Declaraţie de depunere a candidaturii;
b) Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit întrun scop echivalent cărţii de identitate;
c) Curriculum vitae;
d) Adeverință din care reiese calitate de student-doctorand.
Art. 8. Candidaţii pentru poziţiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) În cazul conducătorilor de doctorat: să fie, la data alegerii, titulari ai UPit, să aibă calitatea
de conducători de doctorat afiliați IOSUD UPit şi să îndeplinească standardele minimale şi
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare.
b) În cazul studenților-doctoranzi: să aibă calitatea de studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la
data alegerii.
Art. 9. Alegerea celor doi membri CSUD se face în cadrul ședinței de alegeri, stabilită
conform Calendarului de desemnare a membrilor CSUD.
Art. 10. Candidaţii vor fi menţionaţi pe buletinele de vot în ordine alfabetică, cu precizarea
domeniului de doctorat și a locului pe care candidează (conducător de doctorat sau studentdoctorand). Buletinele de vot vor fi întocmite de Secretariatul IOSUD.
Art. 11. Ședința de alegeri este prezidată de decanul de vârstă al celor prezenți și care nu
candidează la alegeri. Acesta este și președintele comisiei de numărare a voturilor, comisie
care mai conține un conducător de doctorat și un student -doctorand, care nu candidează la
alegeri.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR ŞI
DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (C.S.U.D.)
DE LA I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Ediţia 1/Rev.0

COD: MET-CSUD-02

Art. 12. Sunt declaraţi aleşi ca membri ai CSUD candidaţii care obţin majoritatea voturilor
valabil exprimate, cu condiția îndeplinirii cvorumului de ședință (minim 2/3 din numărul total
al alegătorilor) şi care ocupă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, o poziţie
eligibilă, după cum urmează:
a) 1 conducător de doctorat;
b) 1 student-doctorand.
Art. 13. În caz de neîndeplinire a cvorumului de ședință, ședința se reia a doua zi, la aceeași
oră, rezultatele fiind valabile indiferent de numărul de electori prezenți. În caz de neobținere a
majorității din primul tur, se organizează un al doilea tur, în aceeași zi cu primul tur. În caz de
egalitate a numărului de voturi obţinute, se organizează un nou tur de scrutin, dar numai
pentru candidaţii aflaţi la egalitate.
Art. 14. Rezultatul votului se afişează inclusiv pe site-ul www.upit.ro.
Art. 15. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului
votului pe site, începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat afişarea.
Art. 16. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi va fi
soluţionată de către comisia de alegeri în maximum 24 ore.
Art. 17. Răspunsul la contestaţie este comunicat petentului în termen de 24 de ore de la
formularea lui de către preşedintele ședinței de alegeri; acesta din urmă redactează, după caz,
raportul final.
Art. 18. Rectorul Universităţii numeşte prin decizie, 8 membri ai CSUD, dintre toţi cei care şiau înregistrat candidaturile pentru numire, respectând principiul reprezentării judicioase a
domeniilor de doctorat. Rectorul UPit înaintează către Senat documentele relevante, în
vederea validării.
Art. 19. Senatul validează componenţa CSUD, format prin alegeri şi numiri, în prima ședință
ordinară de după încheierea procesului de desemnare a membrilor CSUD.
Art. 20. În cazul în care nu au fost ocupate toate poziţiile de membru al CSUD alocate
procedurii de vot, se va relua procesul de alegeri pentru ocuparea locurilor vacante, cu
respectarea prezentei metodologii.
III. DISPOZIŢII FINALE

Art. 21. Mandatul CSUD este de 4 ani și începe de la data la care au fost finalizate:
a) toate procedurile prevăzute de lege cu referire la alegerea, numirea, validarea membrilor
CSUD supuşi acestor proceduri.
b) semnarea de către rector a contractului de management pe 4 ani cu directorul CSUD.
Art. 22. După începerea mandatului CSUD, locurile devenite vacante în cadrul CSUD se
ocupă, în termen de 3 luni de la vacantare, după caz, fie prin alegerea, fie prin numirea unor
noi membri, în funcţie de modalitatea în care au fost ocupate iniţial. Mandatul noului membru
încetează la expirarea mandatului CSUD, dacă acest membru nu este directorul CSUD.
Art. 23. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universităţii din Pitești
în şedinţa din data de 21.01.2019.
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