
Metodologia de desemnare a directorului Şcolii doctorale 

şi a Consiliului Şcolii Doctorale în cadrul I.O.S.U.D. – 

Universitatea Națională de Arte din Bucureşti 
 

Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu: 

− Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

− Hotărârea de Guvern nr. 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare 

de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Capitolul I 

Constituirea Consiliului Şcolii doctorale 

 

Art. 1. Şcoală doctorală (S.D.) are rang de departament. 

 

Art. 2. Şcoală doctorală este condusă de către Consiliul Şcolii doctorale şi de către directorul 

Şcolii doctorale. 

 

Art. 3. Consiliul Şcolii doctorale este format din 5 (cinci) membri, după cum urmează: 2 (doi) 

conducători ştiinţifici de doctorat din cadrul Şcoli doctorale 1 (un) student doctorand din cadrul 

Şcoli doctorale, 1 (o) personalitate științifică a cărei activitate științifică se bucură de 

recunoaștere internațională semnificativă și/ sau din sectoarele industrial și socioeconomic 

relevante.  Directorul respectivei Şcoli doctorale este membru de drept al acestuia şi este asimilat 

unui director de departament. 

 

 

Art. 4. Membrii Consiliului Şcolii doctorale care sunt cadre didactice sau cercetători trebuie 

să aibă dreptul de a conduce doctorate şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii 

pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării ca atare. 

 

Art. 5. Membrii Consiliului Şcolii doctorale – cadre didactice - sunt aleşi prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor ştiinţifici de doctorat din cadrul Şcolii doctorale, în 

conformitate cu metodologia aferentă alegerii membrilor consiliilor de departament, cu 

excepţia directorului Şcolii doctorale care este numit de către C.S.U.D. dintre conducătorii 

ştiinţifici de doctorat ai Şcolii doctorale. 

 

Art. 6. Mandatul de membru al Consiliului Şcolii doctorale este de 5 (cinci) ani. Studenţii 

doctoranzi care sunt membri ai Consiliului Şcolii doctorale şi îşi finalizează studiile 

universitare de doctorat în timpul mandatului pierd calitatea de membru la data susţinerii 

publice a tezei de doctorat. 

 

Art. 7. Locurile vacante în cadrul Consiliului Şcolii doctorale se ocupă prin respectarea 

prevederilor articolelor 3-6 din prezenta metodologie. Mandatul unui nou membru al 

Consiliului Şcolii doctorale care nu este directorul acestuia încetează la expirarea mandatului 

Consiliului Şcolii doctorale. 



                                                         

 

 

 

    Capitolul II 

                                Desemnarea Directorului Şcolii doctorale 

 

Art. 1. Directorul Şcoli Doctorale este desemnat de către C.S.U.D. dintre conducătorii de 

doctorat din cadrul şcolii doctorale pentru care candidează, pentru o perioadă de cinci ani şi 

este membru de drept în consiliul şcolii doctorale. 

 

Art. 2. Depunerea dosarului 

 

a) În vederea desemnării Directorului şcolii doctorale, persoanele interesate depun la 

Registratura Universităţii Naționale de Arte din Bucureşti, în atenţia C.S.U.D., cu cel puţin 10 

zile înaintea şedinţei C.S.U.D. în care urmează a avea loc desemnarea, un dosar care cuprinde: 

 

1) O scrisoare de intenţie înregistrată la Registratura generală a Universităţii de Naționale de 

Arte din Bucureşti, din care să rezulte intenţia de asumare a conducerii Şcolii doctorale pentru 

care candidează; 

 

2) Un curriculum vitae 

 

3) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale 

 

4) Un plan de management din care să rezulte principalele obiective ale mandatului şi 

mijloacele de atingere a acestora. 

 

c) Candidaţii trimit dosarul şi în format electronic secretariatului studiilor universitare de 

doctorat. 

 

Art. 3. Cu cel puţin 4 zile înaintea şedinţei C.S.U.D. în care urmează a avea loc 

desemnarea, secretariatul studiilor universitare de doctorat înaintează membrilor C.S.U.D., 

spre analiză, dosarele primite. 

 

Art. 4. La data şedinţei, desemnarea Directorului şcolii doctorale se face în urma votului 

membrilor C.S.U.D. 

 

Art. 5. Candidatul care a întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate este desemnat ca 

Director al Şcolii doctorale pentru care şi-a exprimat candidatura. În caz de balotaj, decisiv 

este votul directorului CSUD. 

 

 

Art. 6. În urma validării de către Senat a rezultatelor, Directorul şcolii doctorale este numit 

prin decizie a Rectorului. 

 



Prezenta Metodologie de desemnare a directorului Şcolii doctorale şi a Consiliului 

Şcolii Doctorale a fost avizată în şedinţa CSUD  din 19.05.2021 şi aprobată de Senatul 

universitar în şedinţa din data de 08.06.2021 – Hotărârea nr. 143. 

 

 

 

Director C.S.U.D.,          

Prof. univ.dr. Gustea Eugen - Alexandru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARUL DESFĂȘURĂRII  ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA 

DE  DIRECTOR CSD AL ȘCOLII DOCTORALE 

 

•  10 – 24  iunie 2021 – depunere candidaturilor pentru funcția de director 

CSD, intre orele 9.00-15.00 la Registratura UNARTE 

• 25 – 30 iunie 2021- înaintarea către CSUD  a dosarelor de candidatură 

• 1 iulie 2021 - alegerea de către CSUD a directorului CSD  

• Validarea alegerilor pentru funcția de director CSD  de către Senatul 

Universitar – la  prima întrunire a Senatului  

• Numirea de către Rector a Directorului CSD  

• Publicarea rezultatului alegerilor  pe site -ul UNARTE 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII  ALEGERILOR PENTRU 

 POZIȚIA DE  REPREZENTAȚI ÎN CSD 

 

•  10 – 24  iunie 2021 – depunere candidaturilor pentru poziția de membru și 

pentru poziția de membru student- doctorand în CSD, intre orele 9.00-

15.00 la Registratura UNARTE 

• 25 iunie 2021 alegerea membrilor CSD de către coordonatori de doctorat  

din școala doctorală în cazul cadrelor didactice și de către studenții  

doctoranzi în cazul studentului doctorand. 

• Validarea alegerilor pentru  poziția de membru și pentru poziția de membru 

student - doctorand în CSD de către Senatul Universitar – la  prima întrunire 

a Senatului  

• Publicarea rezultatului alegerilor  pe site -ul UNARTE 

 

 

 


