
 

 

Stimati conducători de doctorat, 

Stimati doctoranzi, 

 

Urmare aprobării în ședinta Senatului din data de 17 noiembrie 2021, vă comunicăm că alegerile 

la nivelul școlii doctorale pentru un nou mandat se vor desfașura în perioada 26 noiembrie – 8 

decembrie 2021.  

Calendarul alegerilor și metodologiile aferente sunt postate și pot fi găsite la linkul: 

https://bio.unibuc.ro/index.php/scoala-doctorala/scoala-doctorala-de-ecologie/468-documente-

alegeri  

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele elemente:  

 Numărul de membri ai Consiliului Școlii de studii universitare doctorale în domeniul 

Ecologie în mandatul 2021-2026, prin aplicarea prevederilor art. 9 (1) si (2) din 

Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București în functie 

de numărul de conducători de doctorat de la data de 01 octombrie 2021, este de 3 (trei): 

- 1 conducător de doctorat membru al şcolii doctorale (care este şi directorul școlii 

doctorale),  

- 1 student-doctorand  

- 1 persoană din exterior  

 Lista conducătorilor de doctorat care au drept de a alege și de a fi aleși în cadrul școlii 

doctorale (sunt titulari ai Universității din București în anul universitar 2021/2022): Prof. 

univ. dr. Geta Rîșnoveanu, Prof. dr. Carmen Postolache, Prof. dr. Cristian Iojă. 

 Comisia electorală pentru alegerea directorului școlii doctorale și a membrului extern în 

Consiliul Școlii Doctorale cuprinzând 3 persoane care nu vor candida este: Prof. dr. 

Carmen Postolache, Elena Petrache, Csolti Andreea 

 Comsia electorală pentru alegerea studentului doctorand membru în consiliul școlii 

doctorale va fi stabilita de asociația studenților,  conform regulamentului 

 Intervalele orare în care se depun candidaturile în zilele de 26 noiembrie - 03 decembrie 

2021: 10:00 - 14.00).  

 

 

 

Candidaturile pentru funcțiile de Director al școlii doctorale și membru extern al Consiliului 

școlii doctorale se depun și se înregistrează, în perioada 26 noiembrie - 03 decembrie 2021, la 

secretariatul Școlii doctorale. Având în vedere contextul pandemic, candidaturile pot fi trimise și 

on-line, la adresa de email: elena.petrache@bio.unibuc.ro.  

Candidaturile pentru funcția de și student membru al Consiliului școlii doctorale se depun și se 

înregistrează, în perioada 26 noiembrie - 03 decembrie 2021, la student doctorand Andreea 

Csolti, andreea61089@yahoo.com.  

Candidaturile vor fi însotite de câte un CV, iar în cazul conducătorilor  de doctorat și de o fișă de 

verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul în care candidatul 

conduce doctorate.  
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Pentru personalitățile externe membri ai consiliului școlii doctorale, se aplică cumulativ 

prevederile art.14 (2) din H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 

(6) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București :  

 „membri din afara școlii doctorale aleși dintre personalități științifice a căror activitate 

științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din 

sectoarele industriale și socioeconomice relevante” 

 „trebuie să deţină titlul de doctor în domeniu. Se recomandă ca aceste persoane să nu fie 

conducători de doctorat în activitate la o şcoală doctorală din cadrul unei alte IOSUD din 

România” 

Referitor la studenți-doctoranzi au dreptul de a alege și de a fi aleși (în consiliul școlii 

doctorale) conform art. 9 (3) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea 

din București, toți studenți-doctoranzi, inclusiv cei înmatriculați la 1 octombrie 2021 și cei care 

și-au depus teza, dar pentru care la data alegerilor nu a fost încă emis ordinul de ministru pentru 

acordarea titlului de doctor.  

 

Organizarea propriu-zisă a alegerilor  
 

 Buletinele de vot, diferite pentru funcția de director al școlii doctorale, pentru calitatea de 

student-doctorand membru al consiliului școlii doctorale si pentru calitatea de persoana 

externă membru al consiliului școlii doctorale, vor fi pregătite de comisia electorală, în 

acord cu regulamentele aferente alegerilor în Universitatea din București. 

 Modul de exprimare a votului pe buletine: numele persoanei alese, pentru care se exprimă 

votul PENTRU, va fi lăsat așa cum este scris pe buletinul de vot; numele persoanelor 

înscrise în buletinul de vot, pentru care votantul exprimă votul ÎMPOTRIVĂ, va fi tăiat 

cu o linie orizontală.  

 Într-o prima etapă se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii 

de doctorat titulari UB – directorul școlii doctorale, care ocupa automat și unul dintre 

locurile rezervate conducătorilor  de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale 

 În a doua etapă, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de 

doctorat titulari UB – persoanele externe membri ai consiliului școlii doctorale.  

 În a treia etapă se aleg - cu majoritatea voturilor exprimate de către studenții-

doctoranzi – studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale, cu respectarea 

prevederilor art. 9 (5) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea 

din București şi validaţi prin votul conducătorilor de doctorat: „Nu pot face parte în 

acelaşi timp din consiliul şcolii doctorale un conducător de doctorat şi un student-

doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi conducător de 

doctorat” 

 Comisia electorală completeaza și semnează procesul-verbal al alegerilor 

 Rezultatul alegerilor este validat de Consiliul Facultatii (nu mai târziu de 12 decembrie 

2021) și comunicat la C.S.U.D. și la Biroul Doctorat și Abilitare.  

 

 


