METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR SI DESEMNARE A
MEMBRILOR CONSILIULUI ŞI A DIRECTORULUI ŞCOLII DOCTORALE DE LA
I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor şi desemnarea membrilor
Consiliului Şcolii Doctorale (CŞD) şi a directorului şcolii doctorale din cadrul Instituţiei
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UO) – Universitatea din Oradea, în
conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulteiroare;
- Codul studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 551/03.08.2011, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 134/2016;
- Carta Universităţii din Oradea;
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi
programelor postdoctorale al Universităţii din Oradea;
- Ordinul MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare şi a atestatului de abilitare.
Art. 2. În cadrul Universităţii din Oradea organizarea studiilor universitare de doctorat se face în
Şcoli Doctorale (ŞD) acreditate sau autorizate provizoriu, care sunt structuri organizatorice şi
administrative având misiunea de a acorda sprijinul necesar pentru desfăşurarea Studiilor
Universitare de Doctorat.
Şcoala doctorală este condusă de un director al ŞD şi de Consiliul şcolii doctorale.
Directorul ŞD este asimilat directorului de departament. Consiliul şcolii doctorale este asimilat
Consiliului departamentului.

2. ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 3. Din Consiliul şcolii doctorale fac parte între 4 şi 10 membri. Conducătorii de doctorat din
cadrul ŞD vor fi în proporţie de maximum 50%, studenţii-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit
în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara ŞD aleşi dintre personalităţi
ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau
personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante.
Membrii Consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate.
Membrii Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din ŞD respectivă.

Art. 4. Mandatul Consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.
Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului ŞD care îşi finalizează studiile doctorale în
timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice
a tezei de doctorat.
Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului ŞD se organizează alegeri
parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului Consiliului ŞD.
Art 5. Consiliul Școlii Doctorale este condus de către Directorul Școlii Doctorale. Acesta trebuie
să fie unul dintre conducătorii de doctorat titulari, din cadrul ȘD şi trebuie să îndeplinească
standardele minimale necesare și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, valabile la
data alegerii.
Art.6. Candidații pentru poziția de Director al Școlii Doctorale, depun la Secretariatul facultăţii de
care aparţine Ş.D. până la data limită precizată în anunțul privind alegerea, un dosar de candidatură
ce conține:
a) Declarație de depunere a candidaturii;
b) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;
Art.7. Directorul Școlii Doctorale este numit de CSUD astfel:
- Școala Doctorală stabilește, pe baza consultării dosarelor de candidatură, prin votul universal,
direct, secret şi egal al membrilor săi propunerea pentru funcția de director, și o înaintează
Consiliului Facultății care gestionează ȘD.
- Consiliul Facultății avizează propunerea și o înaintează CSUD. În cazul în care Consiliul
Facultății nu avizează propunerea din partea Școlii Doctorale aceasta trebuie să înainteze o altă
propunere în termen de 7 zile lucrătoare.
- CSUD numeşte directorul şcolii doctorale pe baza avizului de către Consiliul Facultăţii din care
face parte Ş.D.
- Senatul Universităţii validează directorul Ş.D.numit de C.S.U.D.
3. DISPOZIŢII FINALE
Art. 8. Mandatul Consiliului şcolii doctorale începe de la data validării de către Senatul
Universităţii din Oradea.
Art. 9. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Universităţii Din Oradea în
sedinţa din data de ……………………..

