ANUNȚ
ALEGERI MEMBRI CSUD 2020

Marți 14 iulie 2020, în intervalul orar 8 – 15, în sistem online, se vor desfășura alegeri
pentru membrii Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), iar în data de
15 iulie 2020, se vor desfășura alegeri pentru reprezentantul studenților doctoranzi.
Membrii CSUD sunt desemnaţi în felul următor:
a) 4 conducători de doctorat din CSUD sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat titulari din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, iar ceilalți 8
conducători de doctorat sunt numiţi de către rectorul Universităţii Babeş-Bolyai;
b) 1 student-doctorand din CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, iar 3 dintre studenţii-doctoranzi
sunt numiţi de către rectorul Universităţii Babeş-Bolyai.
c) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către Universitatea
Babeş-Bolyai.
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.
Conducători de doctorat: condițiile de eligibilitate și dosarul de candidatură


Condițiile de eligibilitate pentru candidații conducători de doctorat:

Candidații pentru pozițiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi) trebuie să aibă calitatea de
conducători de doctorat titulari şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului de resort, care sunt în vigoare
la data alegerii.


Depunerea candidaturilor în vederea alegerilor:

Candidații pentru poziția de membru al CSUD, conducători de doctorat, transmit la adresa
alegeri.csud@ubbcluj.ro și depun la Registratura universității, până la data de 8 iulie 2020
(inclusiv) un dosar de candidatură ce conține:
a)

Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei A);

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)
Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, conform legislației în vigoare;
e)
Copie după ordinul M.E.N.C.S.. care să ateste dreptul de a conduce doctorate 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 și Confederația Elvețiană.
Studenți-doctoranzi: condițiile de eligibilitate și dosarul de candidatură


Condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți-doctoranzi:

Candidații pentru pozițiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să aibă calitatea de
studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la data alegerii.


Depunerea candidaturilor în vederea alegerilor:

Candidații pentru poziția de membru al CSUD, studenți-doctoranzi, transmit la adresa
alegeri.csud@ubbcluj.ro și depun la Registratura universității, până la data de 8 iulie 2020
(inclusiv), un dosar de candidatură ce conține:
a) Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură
și la Institutul de Studii Doctorale);
b) Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un
scop echivalent cărţii de identitate;
c) Curriculum vitae.


Depunerea candidaturilor în vederea procedurii de numire de către rector:

După afişarea rezultatelor finale ale scrutinului, dosarele de candidatură în vederea procedurii de
numire de către rector se vor depune la Registratura universității în perioada 20-23 iulie 2020.
Dosarele de candidatură ale conducătorilor de doctorat și ale studenților-doctoranzi, în vederea
procedurii de numire de către rector, au același conținut ca și dosarele de candidatură pentru
alegeri, prezentate mai sus.
Rectorul Universităţii numeşte prin decizie 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 20-23 iulie 2020.

