UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
DIN BUCUREȘTI

METODOLOGIE
PENTRU CONSTITUIREA CONSILIULUI STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
În temeiul art. 4 al Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a
programelor de studii universitare de doctorat al Universității Naționale de Arte din
București privitor la procedura de constituire a Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat, în perioada18 februarie - 27 februarie 2019 vor fi aleși prin vot universal,
direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat și, respectiv, al studențilordoctoranzi din școala doctorală a universității 1 conducător de doctorat și 1 student
- doctorand ce vor face parte din CSUD potrivit art. 4 lit. b) și c)
Școala doctorală va comunica Rectoratului, Biroului Doctorat, până pe data
de 22 februarie 2019, cele două liste electorale, una cuprinzând conducătorii de
doctorat și cealaltă studenții dotoranzi membri ai școlii doctorale.
În perioada 20- 22 februarie 2019, conducătorii de doctorat și studenții –
doctoranzi din școala doctorală își pot depune candidatura (direct la Biroul Doctorat
sau electronic pe adresa doctorat@unarte.org însoțită de un CV și - în cazul
conducătorilor de doctorat - de fișa de verifcare a îndeplinirii criteriilor de abilitare
în domeniul în care dețin conducere de doctorat.
În ziua de 25 februarie 2019 candidaturile vor fi afișate pe site-ul Universității
Naționale de Arte din București și vor fi întocmite buletinele de vot pentru alegerea
conducătorului de doctorat și cele pentru alegerea studentului-doctorand, pe care vor
fi înscrise în ordine alfabetică numele tuturor candidaților.

Alegerile se vor desfășura în ziua de 26 februarie 2019, între orele 10.00 și
12.00, la sala 43, etaj 3. Votul se consideră valabil exprimat atunci când pe buletinul
de vot este bifat un singur nume dintre cele înscrise. Buletinele de vot cu mai multe
nume bifate sau fără nici un nume bifat vor fi considerate nule. Votul este valabil
indiferent de numărul conducătorilor de doctorat și, respectiv, al studenților doctoranzi care participă la scrutin.
Voturile obținute de fiecare candidat vor fi înscrise pe procese verbale
separate, unul pentru alegerea conducătorului de doctorat, celălalt pentru cea a
studențului-doctorand.
Procesele- verbale vor fi semnate de membri comisiei și vor fi trimise la
Rectorat în cursul zilei de 26 februarie. Rezultatul alegerilor va fi validat de CSUD
prin vot electronic până în ziua de 27 februarie, ora 10. Pe data de 27 februarie 2019,
rezultatele centralizate vor fi publicate pe site-ul Universității Naționale de Arte din
București. Vor fi declarați aleși conducătorul de doctorat și studentul- doctorand
care au obținut cel mai mare număr de voturi din voturile exprimate, cu respectarea
prevederilor art. 4 al Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a
programelor de studii universitare de doctorat al Universității Naționale de Arte din
București.
Comisia electorală este formată din: Lect univ. dr. Vlad Bedros, Conf. univ.dr.
Roxana Trestioreanu, Prof. univ.dr. Lucanu Doina, drd. Vasile Alis Elena, drd.
Mureșan Mircea Vasile.
Aprobată în ședința Senatului din data de 15.02.2019, prin Hotărârea cu
numărul 65 .
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