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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
anunță:
În temeiul art.11, alin. (3) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 681/03.08.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data
de 3 august 2011, Universitatea din Pitești anunță organizarea concursului public pentru ocuparea
funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul
2020-2024.
La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD – Universitatea din Pitești se pot
prezenta numai persoanele care dețin gradul de profesor, din țară sau străinătate, care au dreptul de
a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,
a anunțului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al Ministrului Educației și
Cercetării, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Metodologia de concurs este disponibilă la adresa https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/studiide-doctorat/alegeri-iosud, iar relații suplimentare se pot obține la telefon: 0774 578 684 și prin email, la dana.dinca@upit.ro.
Candidaturile se depun până la 01.09.2020, ora 1600, la sediul Universității din Pitești, str. Târgu
din Vale nr.1, prin depunere personală sau prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii.
Concursul se va desfășura în data de 17.09.2020, ora 1000 - analiza dosarelor, ora 1400 - interviu, la
sala 12 din Rectoratul Universității din Pitești, str. Târgu din Vale nr.1.
Dacă situația epidemiologică specifică va impune evitarea interacțiunilor față în față, atunci
candidații înscriși vor fi anunțați în timp util despre modul de desfășurare a interviului prin
videoconferință înregistrată.
Conform Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcția de director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI,
dosarul de concurs va cuprinde:
- Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului;
- Copie simplă a cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un
scop echivalent cărții de identitate;
- Copii simple ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
- Copie simplă după diploma de doctor sau dacă este cazul, copie simplă a atestatului de recunoaștere sau
echivalare a acesteia;
- Copii simple ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
- Ordinul ministrului educației care atestă dreptul de a conduce doctorate sau dacă este cazul, copia simplă
a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acestuia sau, după caz, copie după atestatul de abilitare
sau după atestatul de recunoaștere automată în România a calității de conducător de doctorat obținute
în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană;
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- Curriculum vitae în limbile română și engleză (în format tipărit și electronic);
- Lista de lucrări științifice (în format tipărit și electronic);
- Maximum 10 publicații si maxim 5 brevete ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta și
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
- Programul managerial pe care își propune să-l îndeplinească, conceput pentru perioada mandatului;
- Fișa de autoevaluare a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de
abilitare, pentru domeniul în care persoana înscrisă are dreptul de a conduce doctorate;
- Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare;
- Declarație pe proprie răspundere a candidatului privind situațiile de incompatibilitate prevăzute de
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
CALENDARUL CONCURSULUI:

•

03 august 2020 – 1 septembrie 2020 : perioada de înscriere la concurs
7 septembrie 2020 :
afişarea candidaţilor înscrişi
9 septembrie 2020 :
avizarea dosarelor candidaţilor privind îndeplinirea
criteriilor minimale de înscriere la concurs și comunicarea
rezultatelor
10 septembrie 2020 :
depunerea contestaţiilor privind îndeplinirea criteriilor
minimale de înscriere la concurs
14 septembrie 2020 :
soluţionarea contestaţiilor privind îndeplinirea criteriilor
minimale de înscriere la concurs și comunicarea rezultatelor
17 septembrie 2020, ora 10.00 :
analiza dosarelor de concurs
interviul pe baza Planului Managerial
17 septembrie 2020, ora 13.00 :

•

18 septembrie 2020

anunţarea rezultatului concursului

•

21 septembrie 2020

depunerea contestaţiilor

•

22 septembrie 2020

soluționarea contestaţiilor

•

23 septembrie 2020

afişarea rezultatelor finale

