ORDIN nr. 36 / 12.01.2022

În baza atribuțiilor Rectorului, la propunerea Directorului CSUD, în temeiul:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Cartei UTCN, aprobată în ședința Senatului universitar din data de 25.03.2021, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentului Instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat şi a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, aprobat în CA din data 16.09.2020, cu actualizările ulterioare;
Regulamentului Școlii doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca din cadrul IOSUDUTCN, aprobat în CA din data de 23.01.2019;
Metodologiei referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcțiilor de
conducere în UTCN, 2020-2024;
Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a conducerii Școlii Doctorale UTCN și a
Consiliilor de coordonare a programelor doctorale din cadrul IOSUD-UTCN aprobată în CA
din data de 15.01.2019;
Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD-UTCN aprobată în CA din data de
15.01.2019.
Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca
emite prezentul ordin:
Art 1. Procesul de selectare și desemnare a coordonatorului Consiliului de coordonare a programelor
doctorale Științe Umaniste se va desfășura după următorul calendar:
Alegeri
Perioada
Etapa
17 ianuarie 2022
Afișarea anunțului alegerilor
18-20 ianuarie 2022
Depunerea dosarelor candidaților
21 ianuarie 2022
Evaluarea dosarelor de candidatură şi
Coordonator consiliu de
afișarea listei cu candidaturile aprobate
coordonare a programelor
25, 26 ianuarie 2022
Depunere contestații pentru candidații
doctorale Științe umaniste –
declarați neeligibili
1 loc - conducător de
27, 28 ianuarie 2022
Soluționare contestații neeligibilitate
doctorat
31 ianuarie 2022
Alegeri
Afişarea rezultatelor alegerilor
1, 2 februarie 2022
Contestații privind alegerile
3, 4 februarie 2022
Afișare răspuns contestații şi validarea
rezultatelor votului
7 februarie 2022
Decizia rectorului UTCN de numire în
funcții

Art. 2. Procesul de alegeri va avea loc pe platforma Microsoft Teams.
Art. 3. Structurile implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
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