ORDIN nr. 35 /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 IOSUD-UTCN,
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 IOSUD-UTCN anunță organizarea de alegeri pentru selectarea și desemnarea structurilor de
conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca. Procesul de alegeri va avea loc pe platforma Microsoft Teams.
Art. 2 Se organizează alegeri pentru următoarea funcție:
Coordonator consiliu de coordonare a programelor doctorale - 1 loc pentru consiliul Științe
umaniste
Condiții de eligibilitate: cadru didactic sau cercetător titular în universitate (în IOSUD-UTCN), cu
dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate, care are doctoranzi în stagiu şi care
îndeplinește standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare
la data desemnării
Art. 3 Conducătorul de doctorat, candidat pentru poziţia de coordonator al consiliului de coordonare
a programelor doctorale, depune la secretariatul școlii doctorale, conform Calendarului, un dosar de
candidatură care 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) un curriculum vitae;
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d) o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare.
Art. 4 (1) Dosarele pentru participarea la concurs se depun la Secretariatul IOSUD.
(2) Îndeplinirea condițiilor legale de participare la concurs se confirmă prin viză de la oficiul juridic.
(3) Evaluarea dosarelor de candidatură se face de către Biroul electoral CSUD.
(4) Lista cu candidaturile declarate eligibile, împreună cu CV-ul candidatului se afișează pe site-ul
www.utcluj.ro conform calendarului alegerilor.
(5) Ședința de alegeri este condusă de decanul de vârstă al conducătorilor de doctorat prezenți, dar
care nu candidează. Acesta este și președintele Biroului electoral de ședință, format din 3 membri.
(6) Depunerea contestațiilor privind neeligibilitatea sau privind rezultatele votului se depun la
Secretariatul IOSUD conform calendarului alegerilor.
Art. 5 Biroul electoral al CSUD este responsabil de pregătirea şi desfăşurarea corespunzătoare a
alegerilor structurilor de conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în
UTCN conform metodologiilor în vigoare, fiind sprijinit de Secretariatul IOSUD-UTCN și
Departamentul de Informatică al UTCN.
Art. 6 Conducătorii de doctorat, membri în Consiliile de coordonare a programelor doctorale se aleg
prin votul universal direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din domeniile aferente.
Art. 7 Directorul CSUD, în urma consultării cu decanii facultăţilor tutelare, cu avizul CSUD, face
propuneri rectorului UTCN pentru funcţiile de coordonatori ai consiliului de coordonare a
programelor doctorale. Rectorul UTCN emite decizia de numire în funcție conform calendarului
alegerilor.
Art. 8 Alegerile se consideră valide indiferent de numărul persoanelor care participă la vot.
Art. 9 În urma finalizării şi validării procesului de votare pentru celelalte funcții, Rectorul UTCN emite
decizia de numire a structurilor de conducere privind organizarea studiilor universitare de doctorat
în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în funcție de calendarul alegerilor.

Rector
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

Vizat
Biroul Juridic

Director CSUD,
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
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