Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale

Calendar privind alegerea membrilor consiliilor școlilor doctorale
Având în vedere:
-

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie
2011 şi intrată în vigoare la 09.02.2011, cu completările și modificările în vigoare;

-

Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681 / 29 iunie
2011, cu completările și modificările în vigoare;

-

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu aprobat în Senatul din iunie 2020,

-

Hotărârii Senatului ULBS nr. 699 din 24.02.2022, conform căreia în cadrul IOSUD-ULBS
funcționează șase şcoli doctorale, și anume: Școala Doctorală de Științe Inginerești și
Matematică; Școala Doctorală de Științe Sociale; Școala Doctorală de Filologie și Istorie; Școala
Doctorală de Teatru și Artele Spectacolului; Școala Doctorală de Teologie; Școala Doctorală de
Medicină,

Luând în considerare că:
-

Fiecare şcoală doctorală este condusă de consiliul şcolii doctorale (CSD);

-

Consiliul şcolii doctorale este condus de directorul şcolii doctorale, care este membru de drept al
consiliului şcolii doctorale. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului unui departament, iar
funcţia de director al şcolii doctorale este asimilată funcţiei de director de departament;

-

Directorul şcolii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat titulari în
cadrul şcolii doctorale și care îndeplinesc standardele de abilitare în vigoare;

-

Consiliul şcolii doctorale este alcătuit din 4 membri: directorul şcolii doctorale, încă un conducător
de doctorat titular, un student-doctorand şi o personalitate din afara şcolii doctorale;

-

Cu excepția directorului școlii doctorale, care este membru de drept al consiliului şcolii doctorale,
ceilalți membri ai consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat în şcoala doctorală respectivă;

-

Studenții doctoranzi membri CSD sunt aleși prin votul universal, direct, secret şi egal al studenților
doctoranzi din cadrul școlii doctorale;
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Propunem desfășurarea alegerilor membrilor consiliilor școlilor doctorale din cadrul IOSUD-ULBS,
conform calendarului:

Data/perioada

Obiectul operațiunii

Responsabilități/
loc de desfășurare

2 iunie 2022

Organizarea și desfășurarea ședinței de alegere a membrilor

- Reprezentatul desemnat al

consiliilor școlilor doctorale

Consiliului de Administrație
- Biroul Studii Doctorale

3 iunie 2022

23 iunie 2022

Organizarea și desfășurarea unei noi ședințe de alegere a

- Reprezentatul desemnat al

membrilor consiliilor școlilor doctorale (doar în cazul în care

Consiliului de Administrație

cvorumul nu a fost atins în prima ședință)

- Biroul Studii Doctorale

Validarea rezultatelor alegerilor în ședita Senatului ULBS

- Senatul ULBS

Pentru alegerea reprezentantului doctoranzilor în fiecare consiliul al școlii doctorale propunem următorul
calendar:

Data/perioada

Obiectul operațiunii

Responsabilități/
loc de desfășurare

2 iunie 2022

Organizarea și desfășurarea ședinței de alegere a

- Reprezentatul desemnat al

reprezentantului doctoranzilor în consiliile școlilor doctorale

Consiliului de Administrație
- Biroul Studii Doctorale

3 iunie 2022

Organizarea și desfășurarea unei noi ședințe de alegere a

- Reprezentatul desemnat al

reprezentantului doctoranzilor în consiliile școlilor doctorale

Consiliului de Administrație

(doar în cazul în care cvorumul nu a fost atins în prima

- Biroul Studii Doctorale

ședință)
23 iunie 2022

Validarea rezultatelor alegerilor în ședita Senatului ULBS

- Senatul ULBS

Director CSUD,
Prof. univ. dr. Mihaela Herciu
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