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Hotărârea nr. 67/27.04.2016
cu privire la aprobarea
Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studii
universitare de doctorat (CSUD)
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 66/20.04.2016 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de alegeri şi desemnare a membrilor Consiliului pentru
studii universitare de doctorat (CSUD);
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale,
modificată și completată, a art. 9 alin. 10 din HG nr. 681 / 2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, modificată și completată, a art. 38 alin. 1 din Carta ASE, a art. 22 pct. 15) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr.
10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studii
universitare de doctorat (CSUD), conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație și Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD) vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NÃSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU
Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Senatul Universitar
METODOLOGIE
de ALEGERI ŞI DESEMNARE a MEMBRILOR
CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)
al ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
2016
CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1

Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale

nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, Ordinul METCS nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru
domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din
cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare publicat în: Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iulie 2011, și în Ordinul METCS
nr. 6560 /2012 modificat si completat prin Ordinul MEN nr. 4204/2013 Carta Academiei
de Studii Economice din Bucureşti, precum şi Regulamentului ASE privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat (www.ase.ro);
Art. 2

Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalităţii, autonomiei

universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare;
Art. 3
(1) În cadrul IOSUD – ASE funcţionează 11 şcoli doctorale.
(1) IOSUD – ASE este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit
în continuare CSUD.

(2) CSUD este alcătuit din 17 membri.
(3) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
Art. 4

CSUD este condus de un director care este membru de drept al CSUD.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONCURSULUI
Art. 5

(1) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD este propusă de către rector, avizată de
către Consiliul de Administraţie și aprobată de Senatul universitar.

(2) CSUD poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
b) persoane din ţară sau din străinătate;
c) personalităţi

ştiinţifice

sau

personalităţi

din

sectoarele

industriale

şi

socioeconomice relevante;
d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.

(3) Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul
de a conduce doctorate, în ţară 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 educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 6

(1) Componența CSUD este următoarea:
a) Directorul CSUD;
b) 4 cadre didactice sau cercetători, conducători de doctorat, care sunt aleşi prin votul
universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor
doctorale din ASE.
c) 4 studenți-doctoranzi aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din cadrul tuturor şcolilor doctorale ale ASE-IOSUD;
d) 8 membri ai CSUD, cadre didactice universitare, cercetători sau personalități a

căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă
şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante,
sunt numiți prin decizie de către rectorul ASE .

(2) Studenţii-doctoranzi membri ai CSUD care îşi finalizează studiile doctorale în timpul
mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice
a tezei de doctorat.
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(3) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSUD se organizează alegeri parţiale,
potrivit prevederilor alin. (1), iar mandatul noului membru încetează la expirarea
mandatului CSUD.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 7

Pregătirea alegerilor este asigurată de către Comisia Electorală Centrală constituită

conform Hotărârii Senatului ASE din data de 07.10.2015
Art. 8

Comisia Electorală Centrală primeşte şi verifică listele de alegători şi listele de

candidaţi la funcţiile de membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD),
pregăteşte buletinele de vot şi organizează centrul de votare în Sala de Consiliu- ASE.

CAPITOLUL IV
CALENDARUL ALEGERILOR
Art. 9
(1) 06 – 10 iunie 2016: în Adunările generale ale conducătorilor de doctorat din şcolile
doctorale ale ASE se aleg persoanele propuse pentru alegerea în Consiliul Studiilor
Universitare de Doctorat (CSUD).
(2) Fiecare din cele 11 şcoli doctorale poate propune câte un candidat care are dreptul
de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi îndeplineşte standardele
minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data
desfăşurării alegerilor, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
(3) Lista cu persoanele propuse pentru CSUD de către Școlile Doctorale este înaintată
Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la data scrutinului.
Art. 10
(1) 06 – 10 iunie 2016: în Adunările generale ale doctoranzilor fiecărei şcoli doctorale
se aleg studenţii propuşi pentru alegerea în Consiliul Studiilor Universitare de
Doctorat (CSUD). Fiecare din cele 10 şcoli doctorale propune câte un doctorand.
(2) Lista cu persoanele propuse pentru CSUD este înaintată Comisiei Electorale
Centrale în termen de 48 de ore de la data scrutinului.
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Art. 11
(1) Candidaţii la funcţia de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD) din partea Școlilor Doctorale pentru a fi aleşi trebuie să obţină cel puţin
jumătate plus unu din numărul de voturi ale celor prezenţi la şedinţa de alegeri.
(2) Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturi, se
organizează un nou tur de scrutin la care participă numai primii doi clasaţi în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
Art. 12

Listele de alegători (conducători de doctorat şi studenţi) de la facultăţi sunt

transmise Comisiei Electorale Centrale până la data de 13 iunie 2016.
Art. 13
(1) 22 iunie 2016, între orele 10.00 – 12.00: în Adunarea generală a conducătorilor de
doctorat din Universitate se aleg 4 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat propuşi de către fiecare şcoală
doctorală.
(2) În aceeaşi zi, în Adunarea generală a studenţilor doctoranzi din ASE se aleg 4
reprezentanţi ai studenţilor în Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD). Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de
voturi în ordine descrescătoare.
(3) În caz de egalitate de voturi au câştig de cauză conducătorii de doctorat cu cel mai
mare indicator A = A1 + A2 + A3 / C7 din Standardele minimale şi obligatorii pentru
Comisia de Stiințe Economice și Administrarea a Afacerilor/ Comisia Științe
Juridice (Ordinul METCS nr. 4204/2013) sau doctoranzii care provin din Şcolile
Doctorale cu număr mai mare de doctoranzi.
Art. 14
Rectorul numeşte prin decizie 8 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat,
cadre didactice universitare, cercetători sau personalități a căror activitate ştiinţifică are o

recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi
socioeconomice relevante.
Art. 15
În şedinţa Senatului se validează alegerile, la propunerile Comisiei Electorale Centrale şi
ale Rectorului ASE.
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CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art. 16 Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti în şedinţa din data de 27.04.2016.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

5

