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Procedura de alegeri a studentului-doctorand în Consiliul Şcolii Doctorale 

“Constantin Belea” a Facultǎţii de Automaticǎ, Calculatoare şi Electronicǎ a 

Universitǎţii din Craiova 

 

 

Prezentul document stabileşte principiile de bază privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în 

structurile decizionale, administrative şi de conducere ale Școlii Doctorale Constantin Belea (SDCB). 

Studenţii-doctoranzi, prin reprezentanţii lor, trebuie să fie parteneri în procesul de luare a 

deciziilor în domeniul educaţiei academice şi nu numai beneficiari ai serviciilor educaţionale. 

 

Articolul 1. Principii generale  

 

1) Componența comisiei electorale v-a fi stabilită, înaintea demarării alegerilor, de către studenții-

doctoranzi organizația studenţească legal constituită la nivelul facultăţii și membră C.O.S, cu avizul 

consultativ al Consiliului Scolii Doctorale Constantin Belea (CSDCB). Comisia va avea un 

Președinte, doi membri și un membru supleant. 

2) Alegerea reprezentanţilor studenţilor are loc odată la 4 ani, în primele opt săptămâni de la începutul 

anului universitar. 

3) Organizarea alegerilor revine în sarcina studenților-doctoranzi și a organizației studenţeşti legal 

constituite la nivelul facultății. 

4) Dreptul de a alege studenţii-doctoranzi reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine 

tuturor studenţilor care urmează ciclul de doctorat, cursuri de zi şi frecvență redusă şi nu poate fi 

limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, 

naţionalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse. 

5) Alegerile pentru calitatea de student reprezentant în cadrul Consiliului Școlii Doctorale se vor 

desfășura astfel :  

-  pot candida doar studenții din ciclul 3 (studii universitare de doctorat) din cadrul Scolii Doctorale 

Constantin Belea.  

- pot vota doar studenții din ciclul 3 (studii universitare de doctorat) din cadrul Scolii Doctorale 

Constantin Belea.  

6) 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. 

 

Articolul 2 . Desfăşurarea alegerilor 

 

1) Comisia electorală a studenților-doctoranzi funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de 

SDCB și are următoarele atribuții: 
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a) Întocmeşte, cu sprijinul Biroului de studii doctorale, listele de votanţi cuprinzând studenţii 

înmatriculaţi la fiecare domeniu de studiu la data alegerilor; 

b) Pune la dispoziţia candidaţilor, cu sprijinul facultăţii și al SDCB, un spaţiu de afişaj destinat 

promovării la avizier, on-line sau în alt spaţiu vizibil, după caz;  

c) Primeşte candidaturile prin autopropuneri, numărul de candidaturi este cel puţin egal cu suma 

numărului membrilor, conform normelor de reprezentare din CSDCB;  

d) Întocmeşte, cu sprijinul Biroului de studii doctorale, buletinele de vot, cu candidaţii. 

e) Comunică informaţiile legate de alegerile studenţilor-doctoranzi utilizând site-ul școlii doctorale, 

site-ul facultății, avizierul facultăţii.  

2) Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris sau în formă electronică în locul sau 

la adresa electronică şi în intervalul orar stabilit de Comisia Electorală de studenți-doctoranzi prin 

calendarul de alegeri. Pentru validarea candidaturii, candidatul se va prezenta apoi personal sau on-

line în fața Comisiei. 

3) Calendarul alegerilor va fi stabilit, în conformitate cu Hotărârea CSDCB prin care se stabilesc 

intervalele calendaristice în care se vor desfăşura etapele procesului electoral. 

4) Este interzisă anticampania. Prin „anticampanie” se ȋntelege orice informaţie oferitӑ de cӑtre un 

candidat, ȋn mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise - pe 

grupurile anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cȃt şi prin mijloace grafice (afişe, flyere, 

fotografii), care depӑşesc sfera propriei persoane şi vizeazӑ unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent 

daca sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacӑ informaţiile privitoare la aceştia sunt 

sau nu adevarate. Orice abatere de la aceasta regulă va fi sesizată Comisiei de Etică a Universității.  

5) Detalii privind punctele de votare, intervalul orar în care poate fi exercitat dreptul de vot şi 

modalitatea efectivă de exercitare a dreptului la vot urmează a fi prevăzute în calendarul de alegeri. 

6) Alegerea reprezentanţilor studenţilor-doctoranzi poate fi realizată prin: 

a) sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot, sau 

b) vot electronic, dacă sistemul informatic asigură anonimitatea și securitatea votului. 

7) Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct şi secret al studenţilor. Fiecare student-doctorand are 

dreptul la un singur vot. 

 

 

Articolul 3. Durata și condițiile revocării din funcția de reprezentant  

 

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

2) Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor-doctoranzi poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) la expirarea mandatului Consiliului şcolii doctorale.  

b) prin demisie; 

c) prin întrerupere de studii 
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d) prin exmatriculare, exceptie făcând exmatricularea pentru neplata taxei de școlarizare, caz în care 

studentul reprezentant are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru achitarea taxei, timp în care nu își 

pierde calitatea de student-doctorand reprezentant dar nu poate participa la ședințele structurii din 

care face parte. Dacă la sfârșitul acestei perioade de grație studentul nu a achitat contravaloarea 

taxei de studii, acesta își va pierde calitatea de student reprezentant. 

e) prin finalizarea studiilor doctorale în timpul mandatului consiliului, se pierde calitatea de 

reprezentant la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

f) prin abateri grave de la codul de Etică universitară  

3) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Școlii Doctorale se organizează alegeri 

parţiale, potrivit prevederilor alin. (2).  

 

 

Articolul 4. Drepturi și obligații  

 

1) Studenţul-doctorand reprezentant are dreptul: 

a) de a-şi exprima liber punctul de vedere; 

b) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine Cartei universitare, 

regulamentului IOSUD și regulamentului SDCB; 

c) de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea şi evaluarea 

învăţământului din SDCB; 

d) de a solicita şi primi sprijin din partea SDCB în cazul în care prin exercitarea drepturilor sau 

obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru al comunităţii academice 

sau de personalul Universităţii; 

e) de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca reprezentant; 

f) de a absenta motivat la activitățile academice curente pentru a participa la ședințele la care este 

convocat în calitate de reprezentant al studenților-doctoranzi, dovedind acest fapt prin 

convocatorul de sedință și lista de prezență (în copie). 

2) Studenţul-doctorand reprezentant are obligaţia: 

a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale 

studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora; 

b) de a informa şi de a se consulta cu studenţii-doctoranzi pe care îi reprezintă prin mijloace formale 

şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ; 

c) de a informa şi de a colabora cu Organizatia Studenților reprezentativă la nivelul facultății și cu 

C.O.S.; 

d) de a media comunicarea dintre studenţii-doctoranzi şi SDCB; 

e) de a participa la întrunirile la care este convocaţ; 

f) de a susţine în şedinţe problemele studenţilor-doctoranzi pe care îi reprezintă; 

g) de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de învăţământ; 
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h) de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lui; 

i) de a promova în rândurile studenţilor-doctoranzi pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul 

de Etică, precum şi orice hotărâre a Consiliului Școlii Doctorale Constantin Belea, a IOSUD sau 

alte regulamente ce-i privesc pe studenţi; 

j) de a respecta codul de Etică universitară, prezenta procedură şi alte hotărâri şi regulamente 

privind statutul studenţilor-doctoranzi. 

 

 

Prezenta procedură devine anexă a Regulamentului de organizare, funcţionare și asigurare internă a 

calității la nivelul Şcolii Doctorale “Constantin Belea” a Facultǎţii de Automaticǎ, Calculatoare şi 

Electronicǎ a Universitǎţii din Craiova. 

 

Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Consiliului Şcolii Doctorale “Constantin Belea” la data de 

23.04.2021. 

 

Craiova, 23.04.2021 


