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Metodologia de alegeri la nivelul Şcolii Doctorale “Constantin Belea” 

 

Ȋn cadrul Şcolii Doctorale “Constantin Belea”, alegerile la nivelul Şcolii Doctorale urmăresc o 

procedură ce este reglementată prin Articolul 2 al Regulamentului Ş.D.C.B. Astfel: 

(1) Coordonarea strategică, operativă și de asigurare internă a calității la nivelul Ș.D.C.B. 

este asigurată de Consiliul Ș.D.C.B. format din directorul Ș.D.C.B. și patru membri, după 

cum urmează: 

(a) doi membri aleși dintre conducătorii de doctorat din cadrul Ş.D.C.B., 

(b) un conducător de doctorat afiliat unei şcoli doctorale dintr-o universitate străină 

de prestigiu 

(c) un student doctorand. 

(2) Directorul Ș.D.C.B. este ales prin vot direct şi secret cu majoritate calificată de 2/3 de 

către conducătorii de doctorat ai Ş.D.C.B., titulari ai Facultǎţii de Automaticǎ, 

Calculatoare şi Electronicǎ şi este validat conform I.O.S.U.D. – UCV.   

(3) Ceilalți trei membri al Consiliului Ş.D.C.B. sunt aleși la propunerea directorului, prin vot 

direct şi secret cu majoritate calificată de 2/3 de către conducătorii de doctorat ai 

Ş.D.C.B., titulari ai Facultǎţii de Automaticǎ, Calculatoare şi Electronicǎ şi este validat 

conform I.O.S.U.D. – UCV.   

(4) Studentul-doctorand este ales prin vot universal, direct şi secret în mod democratic de 

către studenții-doctoranzi ai SDCB, cu majoritate calificată de 2/3. Alegerile sunt 

organizate de către studenții-doctoranzi ai SDCB după metodologia proprie de alegeri. 

(5) Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului şcolii doctorale care îşi finalizează studiile 

doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd această calitate la data susţinerii 

publice a tezei de doctorat.  

(6) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii doctorale se organizează 

alegeri parţiale, potrivit prevederilor alin. (5). Mandatul noului membru încetează la 

expirarea mandatului Consiliului şcolii doctorale. 

(7) Mandatul Consiliului Ş.D.C.B este de 4 ani, de la data validării în Senatul Universităţii. 

(8) Directorul Ş.D.C.B. şi membrii Consiliului Ş.D.C.B. conducători de doctorat trebuie să 

satisfacă criteriile de abilitare în cadrul domeniului de îndrumare la doctorat, conform 



Regulamentului IOSUD-UCV de organizare şi desfăşurare a procesului de obţiniere a 

atestatului de abilitare. 

(9) Consiliul Ş.D.C.B. decide cu majoritatea voturilor membrilor săi. Ȋn caz de paritate, votul 

Directorului este decisiv. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau online. 
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