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Hotărâre cu privire la Adaptarea Metodologiei de organizare  

a alegerilor şi desemnare a membrilor 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 

de la I.O.S.U.D. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

pentru ocuparea locurilor devenite vacante în CSUD în mandatul 2012-2016 

 

 

Articol unic. Alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului pentru studiile universitare 

de doctorat (CSUD) din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

(IOSUD) - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), în vederea ocupării 

locurilor devenite vacante în mandatul 2012-2016, se face potrivit prevederilor Metodologiei 

de organizare a alegerilor şi desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare 

de Doctorat (CSUD) aprobate de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în şedinţa 

din data de 27.04.2012, cu următoarele modificări: 

 

(1) La actele legislative menţionate în Art. 1. se adaugă toate modificările lor ulterioare. 

(2) Art. 26. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 26. Eventualele contestaţii se 

depun în termen de 48 de ore de la momentul afişării rezultatului votului pe site.” 

(3) Art. 29. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 29. Dosarele de candidatură în 

vederea alegerilor se vor depune în perioada: 4-6 martie 2014.” 

(4) Art. 30. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 30. Data şi locul desfăşurării 

alegerilor: 11 martie 2014, între orele 8 – 15, în Sala Club din clădirea Colegiului Academic, str. 

Emmanuel de Martonne, nr. 1.” 

(5) Art. 32. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 32. După afişarea rezultatelor 

finale ale scrutinului, dosarele de candidatură în vederea procedurii de numire de către rector se 

vor depune în perioada: 13-14 martie 2014.” 

(6) Art. 33. se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 33. Rectorul Universităţii 

numeşte prin decizie noi membri ai CSUD pentru locurile devenite vacante, dacă respectivele 

locuri au fost ocupate iniţial tot prin numire.”  

  



 

Text inițial al Metodologiei de organizare  

a alegerilor şi desemnare a membrilor 

Consiliului pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-

Napoca 

Text care va figura în Adaptarea 

Metodologiei de organizare a alegerilor şi 

desemnare a membrilor Consiliului pentru 

Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) de 

la I.O.S.U.D. Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, pentru ocuparea locurilor 

devenite vacante în CSUD în mandatul 

2012-2016 

Art. 26. Eventualele contestații se depun în 

termen de 48 de ore de la data afişării 

rezultatului votului pe site, începând cu ziua 

următoare celei în care s-a efectuat afişarea, 

adică din 7 iunie 2012. 

Art. 26. Eventualele contestaţii se depun în 

termen de 48 de ore de la momentul afişării 

rezultatului votului pe site. 

Art. 29. Dosarele de candidatură în vederea 

alegerilor se vor depune în perioada: 4-18 mai 

2012. 

Art. 29. Dosarele de candidatură în vederea 

alegerilor se vor depune în perioada: 4-6 martie 

2014. 

Art. 30. Data și locul desfășurării alegerilor: 5 

iunie 2012, între orele 8 – 15, în Sala Club din 

clădirea Colegiului Academic, str. Emmanuel 

de Martonne, nr. 1. 

Art. 30. Data şi locul desfăşurării alegerilor: 11 

martie 2014, între orele 8 – 15, în Sala Club 

din clădirea Colegiului Academic, str. 

Emmanuel de Martonne, nr. 1. 

Art. 32. După afişarea rezultatelor finale ale 

scrutinului, dosarele de candidatură în vederea 

procedurii de numire de către rector se vor 

depune în perioada: 7-15 iunie 2012. 

Art. 32. După afişarea rezultatelor finale ale 

scrutinului, dosarele de candidatură în vederea 

procedurii de numire de către rector se vor 

depune în perioada: 13-14 martie 2014. 

Art. 33. Rectorul Universităţii numeşte prin 

decizie, aşa după cum se arată în Art. 9, 11 

membri ai CSUD, astfel: 8 conducători de 

doctorat și 3 studenți-doctoranzi, dintre toţi cei 

care şi-au înregistrat candidaturile pentru 

numire în perioada 7-15 iunie 2012. 

Art. 33. Rectorul Universităţii numeşte prin 

decizie noi membri ai CSUD pentru locurile 

devenite vacante, dacă respectivele locuri au 

fost ocupate iniţial tot prin numire. 

 

Textul integral al Metodologiei de organizare a alegerilor şi desemnare a membrilor 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, aprobată de Senatul UBB în şedinţa din data de 27.04.2012, 

se găsește la adresa:  

http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/reglementari_ubb/MetodologieUBBConstituireCSUD.pdf 

 


