UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Piaţa Victoriei Nr.2 - 1900 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel: 40-256-40.30.11 Fax: 40-256-40.30.21 E - Mail: rector@rectorat.upt.ro

Aprobat prin Hotărârea Senatului UPT
Nr. 13 din 10.05.2012

Nr. 6937 din 22.05.2012

REGULAMENTUL INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR PENTRU
STRUCTURILE ORGANIZATORICE ŞI FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE STUDIILOR UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
LA NIVELUL INSTITUȚIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament statuează detaliile organizării şi desfăşurării în instituția
organizatoare de doctorat Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara, denumită în continuare
IOSUD‐UPT, a alegerii şi numirii structurilor şi funcțiilor de conducere pentru studiile universitare
de doctorat la nivel IOSUD‐UPT, pe baza următoarelor documente:
a) Legea educației naționale, L1/05.01.2011;
b) Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011;
c) Carta Universității “POLITEHNICA” din Timişoara, adoptată de Senatul UPT la 21.07.2011
d) Regulamentul instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
în Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Nr. 18.874 / 16.12.2011.
Art. 2. Activitatea de studii universitare de doctorat este coordonată în cadrul IOSUD‐UPT de
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD.
Art. 3. CSUD este condus de Directorul CSUD.
Art. 4. CSUD este format din directorul consiliului şi 8 membri, desemnați după cum urmează:
a) Directorul CSUD este numit în baza unui concurs public organizat de IOSUD‐UPT. Rectorul
UPT încheie cu persoana desemnată de comisia de concurs un contract de management pe
perioada de 4 ani.
b) Şase membri ai CSUD sunt desemnați prin votul universal, direct şi secret al tuturor
conducătorilor de doctorat din IOSUD‐UPT, din rândul acestora. Desemnarea acestor
membri CSUD se face cu restricția ca fiecare şcoală / divizie doctorală să fie reprezentată
de cel mult un membru.
c) Un membru al CSUD este desemnat prin votul universal, direct şi secret al tuturor
doctoranzilor din IOSUD‐UPT, din rândul studenților‐doctoranzi aflați în stagiu legal de
doctorat.
d) Un membru al CSUD este numit de Rectorul UPT din rândul conducătorilor de doctorat din
universitate sau din rândul specialiştilor din afara universității.
Art. 5. Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a
conduce doctorate, în țară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai
CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art.
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219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 6. Din CSUD nu pot face parte Preşedintele senatului şi persoanele cu funcții executive:
Rectorul, Prorectorii, Decanii, Prodecanii, Directorii de departament, şi Directorii de şcoli/divizii
doctorale.
Art. 7. Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
II. CONCURSUL PUBLIC PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 8. Prezenta metodologie de desfăşurare a concursului public organizat de IOSUD‐UPT pentru
ocuparea funcției de Director CSUD respectă prevederile Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 9. Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Director CSUD se
publică prin următoarele modalități:
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site‐ului web al IOSUD‐UPT;
b) pe site‐ul specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului, prevăzut de art. 295 alin (3) din Legea nr. 1/2011;
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III‐a;
d) în mass‐media.
Art. 10. La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai
persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III‐a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin
al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/2011.
Art. 11. Data limită pentru înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de
Director CSUD este de două luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III‐a, a
anunțului privind scoaterea la concurs a postului.
Art. 12. Rectorul UPT numeşte comisia de concurs, până la termenul prevăzut la Art. 11. Comisia
de concurs este formată din cinci membri, dintre care,
a) trei membri sunt din afara IOSUD‐UPT, din țară sau străinătate;
b) un membru are contract de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III‐a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului, cu o instituție de
învățământ superior şi de cercetare din străinatate, care este inclusă pe lista aprobată prin
ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului elaborat conform art. 216
alin. (2) lit. f) din Legea 1/2011.
c) un membru este desemnat Preşedintele comisiei de concurs.
Art. 13. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în
străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III‐a, a anunțului
privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 14. Fiecare candidat la concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD depune la
IOSUD‐UPT, până la data limită prevazută la Art. 11, un dosar de concurs ce conține:
a) Declarație de depunere a candidaturii (conform Anexa 1);
b) Curriculum vitae;
c) Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, cf. Art. 10.
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d) Memoriu de activitate, însoțit de lista de lucrări ştiințifice semnificative, granturi şi
contracte de cercetare ştiințifică, dezvoltare şi inovare. La memoriul de activitate se
anexează 5 lucrări ştiințifice, în extenso, care să ilustreze principalele rezultate în
activitatea de cercetare ştiințifică, dezvoltare şi inovare.
e) Plan managerial pentru organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în
cadrul IOSUD‐UPT.
Art. 15. Comisia de concurs se întruneşte în plen, în termen de maxim 1 lună de la data limită de
depunere a dosarelor de concurs, prevăzută la Art. 11.
Art. 16. Comisia de concurs evaluează dosarele de concurs depuse pînă la termenul limită prevăzut
la Art. 11. Preşedintele comisiei de concurs înaintează către IOSUD‐UPT, în termen de maxim 1
lună de la data limită de depunere a dosarelor de concurs, prevăzută la Art. 11, un raport sintetic
semnat de toți membrii comisiei, conținând:
a) Rezultatul verificării criteriilor de eligibilitate pentru fiecare candidat, cf. Art. 10, apreciat
prin ELIGIBIL sau NEELIGIBIL;
b) Aprecierea, pentru fiecare candidat, a experienței profesionale şi manageriale, precum şi a
calității rezultatelor obținute. Se acordă pentru fiecare candidat un punctaj între 1 şi 10, cu
justificarea corespunzătoare a punctajului acordat.
c) Aprecierea, pentru fiecare candidat, a calității planului managerial şi a fezabilității acțiunilor
propuse pe durata unui mandat de 4 ani. Se acordă pentru fiecare candidat un punctaj
între 1 şi 10, cu justificarea corespunzătoare a punctajului acordat.
d) Decizia comisiei privind candidatul câştigător al concursului, în conformitate cu rezultatele
consemnate la paragrafele a), b) şi c), conform Anexei 2.
e) Se declară câştigător al concursului candidatul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi
care a obținut cea mai mare medie generală, cu condiția ca media pentru fiecare din
criteriile de evaluare b) şi c) să nu fie mai mică de 5.
Art. 17. În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul UPT numeşte persoana declarată câştigător
al concursului, în funcția de Director CSUD, cu un mandat de 4 ani, şi încheie, în termen de maxim
1 săptamână de la data depunerii raportului comisiei de concurs, un contract de management.

III. ALEGEREA SI NUMIREA CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 18. Conducerea IOSUD‐UPT publică pe pagina principală a site‐ului web al IOSUD‐UPT anunțul
privind alegerea membrilor CSUD, care include
a) data şi locul desfăşurării alegerilor pentru membrii CSUD;
b) structura componenței CSUD, conform Art. 4.
c) condițiile de eligibilitate pentru candidații cadre didactice universitare sau cercetători,
conform Art.5;
d) lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD, cadre didactice universitare sau
cercetători;
e) condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți doctoranzi, conform Art. 4, lit. c);
f) lista de electori pentru alegerea membrului CSUD, student doctorand;
g) data limită pentru depunerea candidaturilor pentru poziția de membru CSUD.
Art. 19. Senatul UPT, la solicitarea Rectorului UPT, desemnează:
a) Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD, formată din 5 membri cadre didactice
universitare sau cercetători din lista de electori prevăzută la Art. 18, lit. d), şi 2 membri
studenți‐doctoranzi, din lista de electori prevăzută la Art. 18, lit. f). Comisia electorală
pentru alegerea membrilor CSUD îşi alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
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b) Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor CSUD, formată din 5
membri ai Senatului UPT. Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor
CSUD îşi alege un preşedinte.
Candidații pentru poziția de membru CSUD nu pot face parte din comisiile prevăzute la lit. a) şi la
lit. b).
Art. 20. Candidații pentru funcția de membru CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători,
depun la IOSUD‐UPT, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD,
conform Art. 18, lit. g), un dosar de candidatură ce conține:
a) Declarație de depunere a candidaturii (conform Anexa 3)
b) Curriculum vitae;
c) Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, cf. Art. 5.
Art. 21. Candidatii pentru funcția de membru CSUD, studenți‐doctoranzi, depun la IOSUD‐UPT,
până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD, conform Art. 18, lit g),
un dosar de candidatură ce conține:
a) Declarație de depunere a candidaturii (conform Anexa 4);
b) Curriculum vitae.
Art. 22. Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD validează candidaturile pentru funcția
de membru CSUD.
Art. 23. Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor CSUD soluționează
contestațiile candidațiilor declarați ne‐eligibili de către Comisia electorală pentru alegerea
membrilor CSUD.
Art. 24. Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD întocmeşte şi tipăreşte buletinele de
vot, după cum urmează:
a) Prin inscrierea candidaților cadre didactice universitare sau cercetători, în ordinea
cronologică a depunerii candidaturilor, conform model Anexa 5a. Numărul buletinelor de
vot corespunde numărului de electori din lista de la Art. 18, lit. d), cu o rezervă de 10%
pentru înlocuirea exemplarelor neconforme.
b) Prin înscrierea candidaților studenți‐doctoranzi, în ordinea cronologică a depunerii
candidaturilor, conform model Anexa 5b. Numărul buletinelor de vot corespunde
numărului de electori din lista de la Art. 18, lit. f), cu o rezervă de 10% pentru înlocuirea
exemplarelor neconforme.
Art. 25. La data şi locul afişate pe pagina principală a site‐ului web al IOSUD‐UPT, cf. Art. 18, lit. a),
Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD va fi prezentă pe toată durata procesului de
votare. Înainte de accesul electorilor în sală, Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD
verifică:
a)
b)
c)
d)

Existența listelor cu electori
Numărul buletinelor tipărite
Cabinele de vot şi existența instrumentelor de scris funcționale
Integritatea urnei de votare, după care urna se sigilează.

Electorii înscrişi pe listele afişate pe pagina principală a site‐ului web al IOSUD‐UPT, cf. Art. 18, lit.
d) si f), îşi exercită dreptul de vot în intervalul orar 8‐18, după cum urmează:
a) Persoana cu drept de vot depune, la prezentare, actul de identitate la Comisia electorală
pentru alegerea membrilor CSUD, şi primeşte un buletin de vot semnat de preşedintele
comisiei la momentul înmânării;
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b) Exercitarea votului presupune tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a
numelui candidatului/candidaților care nu întrunesc opțiunea alegătorului. Votarea se face
în cabina de vot, utilizând instrumentul de scris disponibil în cabina de vot. Buletinul de vot
se consideră valid dacă pe buletinul de vot ramâne un număr de candidați cel puțin egal cu
numărul de mandate disponibile (6 mandate pentru cadre didactice universitare sau
cercetători, 1 mandat pentru student‐doctorand).
c) Buletinul de vot, împăturit cu ştampila de control în exterior, se introduce în urna de vot.
d) Persoana cu drept de vot semnează în lista de electori în dreptul numelui său şi
recuperează actul de identitate de la Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD.
Art. 26. La încheierea timpului alocat pentru exercitarea dreptului de vot se sistează accesul în sala
de votare şi se asigură votanților prezenți exercitarea dreptului de vot.
Art. 27. După ce toți votanții aflați în sala de vot şi‐au exercitat dreptul de vot, în sala rămâne
numai Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD, care procedează la desigilarea urnei,
după care:
a) Secretarul comisiei separă buletinele de vot pentru cadre didactice universitare sau
cercetători, respectiv pentru studenți‐doctoranzi.
b) Secretarul comisiei numără, în fața comisiei, buletinele de vot şi compară numărul rezultat
cu numărul electorilor prezenți la vot (conform listei cu semnături). Preşedintele comisiei
consemnează rezultatul.
c) Prin examinarea de către comisie a fiecărui buletin de vot se stabileşte validitatea lui,
conform Art. 25, lit. b). Sunt invalidate buletinele care conțin orice ale înscrisuri decât cele
prevăzute la Art. 25, lit. b).
d) În cazul fiecărui buletin valid se adună votul „pentru” în dreptul fiecărui candidat. La finalul
procesului de numărare, Preşedintele comisiei consemnează numărul de buletine valide,
respectiv numărul de voturi „pentru” acordate fiecărui candidat.
e) Rezultatul numărării voturilor se consemnează în procese verbale, conform Anexa 6a
(pentru cadre didactice şi cercetători) şi conform Anexa 6b (pentru studenți‐doctoranzi).
Procesul verbal este semnat de toți membrii Comisiei electorale pentru alegerea
membrilor CSUD.
f) Rezultatele consemnate în procesele verbale de numărare a voturilor sunt afişate pe
pagina principală a site‐ului web al IOSUD‐UPT, la secțiunea privind alegerea membrilor
CSUD.
Art. 28. Sunt declarați aleşi membri CSUD candidații care au întrunit votul „pentru” al majorității
electorilor prezenți, adică majoritatea simplă = parte întreagă din
şi care
ocupă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, o poziție eligibilă, după cum urmează:
a) Şase membri cadre didactice universitare sau cercetători,
b) Un membru student doctorand.
Art. 29. În termen de două zile de la afişarea rezultatelor alegerilor pentru membrii CSUD, se pot
depune la IOSUD‐UPT contestații cu privire la procesul de votare.
Art. 30. În termen de două zile de la data limită de depunere a contestațillor cu privire la procesul
de votare pentru alegerea membrilor CSUD, Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea
membrilor CSUD întrunită în plen decide ca admisă sau respinsă fiecare contestație şi comunică în
scris Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD rezoluția pentru fiecare contestație.
Art. 31. Preşedintele Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD prezintă Senatului UPT
raportul asupra procesului de alegere a membrilor CSUD, şi rezultatul alegerilor. Senatul UPT
validează prin vot alegerile pentru membrii CSUD.
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Anexa 1
DECLARAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE
DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL
INSTITUȚIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

Subsemnatul, ________________________________________________________
prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de Director al Consiliului pentru
Studii Universitare de Doctorat al instituției organizatoare de studii universitare de
doctorat Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
Anexez următoarele documente, în conformitate cu art. 14 al Regulamentului
instituțional de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile
organizatorice şi funcțiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la
nivelul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea
"Politehnica" din Timişoara:
 Curriculum vitae;
 Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare, aprobate prin ordin al
ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;
 Memoriu de activitate, însoțit de lista de lucrări ştiințifice semnificative,
granturi şi contracte de cercetare ştiințifică, dezvoltare şi inovare;
 5 lucrări şiințifice în extenso, care ilustrează principalele rezultate în
activitatea de cercetare ştiințifică, dezvoltare şi inovare;
 Plan managerial pentru organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în cadrul IOSUD‐UPT
Data
Semnătura
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Anexa 2
UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Piaţa Victoriei Nr.2 - 1900 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel: 40-256-40.30.11 Fax: 40-256-40.30.21 E - Mail: rector@rectorat.utt.ro
DECIZIA COMISIEI DE CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE
DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL INSTITUȚIEI
ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
Comisia de Concurs pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de
Doctorat (CSUD) din cadrul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea
„Politehnica” din Timişoara, numită prin Ordinul Rectorului Universității „Politehnica” din Timişoara
Nr.____din___________, întrunită în plen în data de ______________, a analizat dosarele candidaților
înscrisi la concurs şi prezintă următoarele concluzii sintetice:
Aprecierea candidatului #1
Membru 1
Eligibilitate
Experiența
rezultate
Planul
managerial

Membru 2

Membru 3
Membru 4
ELIGIBIL / NEELIGIBIL

Membru 5

media

Membru 5

media

Media generală
Aprecierea candidatului #2
Membru 1
Eligibilitate
Experiența
rezultate
Planul
managerial

Membru 2

Membru 3
Membru 4
ELIGIBIL / NEELIGIBIL

Media generală
Nota: se adaugă câte un tabel pentru fiecare candidat.
Rezultatul analizei dosarelor de concurs este sintetizat în tabelul de mai jos, pentru candidații declarați
eligibili, în ordinea descrescătoare a mediei generale.
Obs: are media minim 5 la
Nr.
Media
fiecare criteriu de evaluare
Nume candidat eligibil
crt.
generală
DA/NU
1
2
...
În baza aprecierilor de mai sus, comisia desemnează câştigător al concursului pentru ocuparea postului de
Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul instituției organizatoare de
studii universitare de doctorat Universitatea „Politehnica” din Timişoara pe ______________________
Membrii comisiei de concurs
Membru 1
Membru 2
Membru 3
Membru 4
Membru 5

Semnături
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Anexa 3
DECLARAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE
MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL
INSTITUȚIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

Subsemnatul, ________________________________________________________
prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de membru al Consiliului pentru
Studii Universitare de Doctorat al instituției organizatoare de studii universitare de
doctorat Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
Anexez următoarele documente, în conformitate cu art. 20 al Regulamentului
instituțional de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile
organizatorice şi funcțiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la
nivelul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea
"Politehnica" din Timişoara:
 Curriculum vitae;
 Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare, aprobate prin ordin al
ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;
Data
Semnătura
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Anexa 4
DECLARAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE
MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL
INSTITUȚIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

Subsemnatul, ________________________________________________________
prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de membru al Consiliului pentru
Studii Universitare de Doctorat al instituției organizatoare de studii universitare de
doctorat Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
Anexez următoarele documente, în conformitate cu art. 21 al Regulamentului
instituțional de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile
organizatorice şi funcțiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la
nivelul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea
"Politehnica" din Timişoara:
 Curriculum vitae.
Data
Semnătura
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Anexa 5a
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Data: ____________
Semnătura Preşedinte Comisia Electorală________________
Semnătura Secretar Comisia Electorală_________________
BULETIN DE VOT
pentru membrii Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE SAU CERCETATORI
CANDIDATURI
1
2
3
4
5
6
...
Anexa 5b
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Data: ____________
Semnătura Preşedinte Comisia Electorală________________
Semnătura Secretar Comisia Electorală_________________
BULETIN DE VOT
pentru membrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
STUDENT ‐ DOCTORAND
CANDIDATURI
1
2
3
4
5
6
...
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Anexa 6a
UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Piaţa Victoriei Nr.2 - 1900 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel: 40-256-40.30.11 Fax: 40-256-40.30.21 E - Mail: rector@rectorat.utt.ro

PROCES ‐ VERBAL
de numărare a voturilor
pentru membrii Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE SAU CERCETATORI
în şedința de alegeri a IOSUD‐UPT din data de ______________
Efectiv lista electori _____________din care prezenți la vot_____________
Voturi valabil exprimate__________Voturi anulate___________________
Numărul minim de voturi pentru alegere ___________________________
Lista candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi PENTRU obținute
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
...

Număr voturi
PENTRU

Numele candidatului

Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD
Membru comisie
1
2
3
4
5
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Observații

Semnătura

Anexa 6b
UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Piaţa Victoriei Nr.2 - 1900 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel: 40-256-40.30.11 Fax: 40-256-40.30.21 E - Mail: rector@rectorat.utt.ro

PROCES ‐ VERBAL
de numărare a voturilor
pentru membrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat
STUDENT DOCTORAND
în şedința de alegeri a IOSUD‐UPT din data de ______________
Efectiv listă electori _____________din care prezenți la vot_____________
Voturi valabil exprimate__________Voturi anulate___________________
Numărul minim de voturi pentru alegere ___________________________
Lista candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi PENTRU obținute
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
...

Număr voturi
PENTRU

Numele candidatului

Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD
Membru comisie
1
2
3
4
5
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Observații

Semnătura

