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            Avizat,                                                                                                                                          Aprobat, 
Consiliul de Administrație                                                                                                                      Senat 
       12.03.2019                                                                                                                                     25.03.2020 

 

 

Regulament privind alegerea  studenților-doctoranzi reprezentanți în Consiliul 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) și în Consiliul Şcolii Doctorale 

(CSD) în cadrul IOSUD - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

din Bucureşti 

 

 

Capitolul 1 – Dispoziţii generale 

 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte regulile după care se organizează și se 

desfăşoară alegerea studenților-doctoranzi reprezentanți în Consiliul pentru Studiile 

Universitare de Doctorat (CSUD) şi în Consiliului Şcolii doctorale (CSD) din 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (numită în 

continuare UMF „Carol Davila”) şi este elaborat în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative şi norme interne: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

 HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

 Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3666/2012 

privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

 Metodologia privind desemnarea structurilor de conducere și ocuparea 

funcțiilor de conducere în cadrul IOSUD- UMF „Carol Davila”; 

 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”; 

 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din UMF „Carol 

Davila”. 

Art.2. Studenţii-doctoranzi reprezentanţi sunt aleşi în mod democratic, prin votul 

universal, direct, secret şi egal al tuturor studenţilor-doctoranzi  din Şcoala doctorală.  

Art. 3. Conducerea instituţiei de învăţământ superior şi cadrele didactice nu se pot 

implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de 

reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Art.4. Procesul de alegeri pentru studenții-doctoranzi reprezentanți în CSUD şi în 

CSD este organizat și monitorizat de către o comisie de alegeri, formată din 5 

studenţi-doctoranzi, desemnaţi de studenţii-doctoranzi întruniţi în adunare generală, 

la nivelul Şcolii doctorale a UMF „Carol Davila” neexistând în prezent o organizaţie 

studenţească legal constituită. Studenții-doctoranzi care candidează nu pot face 

parte din comisie. 

 

Art. 5. CSUD al IOSUD - UMF „Carol Davila” este alcătuit din 11 membri, respectiv: 

directorul CSUD, numit prin concurs public, care este membru de drept, 3 membri 

aleși, pe baza candidaturii depuse, prin vot universal, direct, secret și egal al 

conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale din IOSUD, 1 membru ales, 

pe baza candidaturii depuse, prin vot universal, direct, secret și egal al studenților-

doctoranzi din cadrul școlilor doctorale din IOSUD, 6 membri ai CSUD numiți de către 

Rector, conform art.9, alin. (7) din HG nr. 681/2011 Codul studiilor universitare de 

doctorat, putând fi persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia, persoane din 

țară sau din străinătate, personalități științifice sau personalități din sectoarele 

industriale și socio-economice relevante, reprezentați ai studenților-doctoranzi. 

 

Art. 6. Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani. 

 

Art. 7. Consiliul Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD - UMF „Carol Davila”, numit în 

continuare CSD, este compus din 5 membri, din care: Directorul Școlii doctorale, 

numit de CSUD dintre conucătorii de doctorat din cadrul Școlii doctorale, 2 

conducători de doctorat din cadrul Școlii doctorale, 1 student-doctorand, 1 membru 

din afara Școlii doctorale ales dintre personalități științifice a căror activitate 

profesională are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din 

sectoarele industriale și socio-economice relevante. 

 

Art. 8. Mandatul membrilor CSD este de 5 ani. 

 

Art. 9.  Studenții-doctoranzi membri ai CSUD/CSD care isi finalizeaza studiile 

doctorale in timpul mandatului consiliului isi pierd calitatea de membru al consiliului la 

data sustinerii publice a tezei de doctorat.  

Art. 10. Pentru ocuparea unor locuri vacante in cadrul consiliului scolii doctorale se 

organizeaza alegeri parțiale, iar mandatul noului membru inceteaza la expirarea 

mandatului CSUD/CSD. 
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Capitolul 2 – Principii 

 

Art. 11. Studenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior, 

membri egali ai comunităţii academice şi pot fi reprezentaţi în toate structurile 

decizionale şi consultative din universitate.  

Principiile care stau la baza alegerilor studenților-doctoranzi reprezentanți sunt: 

(1) Principiul participării la decizie, în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor; 

(2) Principiul libertății candidaturii, astfel, orice student-doctorand are dreptul de a 

candida pe funcția de student-doctorand reprezentant în CSUD și în CSD. 

(3) Principiul nediscriminării, în baza căruia orice student-doctorand are dreptul de a 

vota și candida ca student reprezentant fără nicio discriminare de sex, etnie, religie, 

vârstă, situație scolară, regim de taxă etc.  

(4) Principiul non-cumulării mai multor funcții de reprezentare din cadrul universității, 

astfel, un student-doctorand nu poate candida pentru două poziții de reprezentare 

simultan (în CSUD și în CSD). 

 

Capitolul 3 – Procedura de alegeri a studenţilor-reprezentanţi în CSUD/CSD 

 

Art.12. (1) Candidaturile pentru funcția de student-doctorant reprezentant se depun 

la Secretariatul Școlii doctorale, cu următoarele documente atașate: 

1) Curriculum Vitae 

2) Scrisoare de intenție 

(2) Candidaturile se depun în termen de 5 zile calendaristice înainte de data 

organizării alegerilor, la secretariatul Școlii doctorale. 

Art.13. (1) Dreptul de a candida ca student-doctorand reprezentant îl au studenții-

doctoranzi care au statutul de student-doctorand în momentul alegerilor și nu poate fi 

limitat din motiv de vârstă, etnie, religie, performanțe etc. Conform art. 142 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, persoana admisă la un program de studii universitare 

de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, 

pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la 

înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau 

exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor. 

(2) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nici o formă, toţi candidaţii care îşi exprimă 

intenţia de a candida având dreptul de a fi aleşi. 
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Art.14. Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori în toate etapele procesului 

electoral. 

Art.15. Votul este secret, unic, direct și universal, şi se desfăşoară pe durata unei zile 

întregi (minim 8 ore). Ziua votului este obligatoriu o zi lucrătoare. 

Art.16. Studenţii-doctoranzi care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate, 

a paşaportului sau a oricărei alte legitimaţii cu poză cu ștampila Școlii doctorale 

vizată la zi, în condițiile în care secretariatul pune la dipoziția organizatorilor listele cu 

toți studenții doctpranzi cu drept de vot. 

Art.17. Studenţii-doctoranzi votează pe baza unui buletin de vot care include numele 

tuturor candidaţilor. Buletinele de vot completate individual sunt puse într-o urnă 

sigilată. Studenţii doctoranzi votează într-o cabină de vot. 

Art.18. Locaţia urnelor este publică şi este anunţată cu minim 5 zile înainte de 

desfăşurarea alegerilor. 

Art.19. Studenţii-doctoranzi care votează sunt consemnaţi pe liste de prezență. 

Art.20. Voturile sunt numărate după închiderea perioadei de votare, iar rezultatele 

sunt publicate până cel târziu la ora 12:00 din prima zi după desfăşurarea alegerilor 

Art.21. Se recomandă participarea cu statut de observator și a altor membri ai 

comunităţii academice, în afara studenţilor pentru a certifica buna desfăşurare a 

procesului electiv. 

Art.22. Observatorii şi candidaţii pot supraveghea procesul de numărare a voturilor şi 

oricare altă etapă a procesului electiv. 

Art.23. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele votului pot depune contestaţii în ziua 

afişării rezultatelor la secretariatul Școlii doctorale. 

Art.24. Membrii în CSUD/CSD devin studenții-doctoranzi care au primit cele mai 

multe voturi, în ordine descrescătoare. 

Art. 25. Confirmarea fiecărui candidat ca membru al CSUD/CSD se face în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi obținute, cu încadrarea în numărul de locuri 

stabilit conform art.30 alin. 2, cu condiția ca numărul membrilor prezenți sa reprezinte 

cel puțin 50% +1, din numărul membrilor cu drept de vot. Dacă la primul tur de 

scrutin nu s-a îndeplinit condiția de prezență, se va organiza un al doilea tur de 

scrutin, la care condiția de prezență de  cel puțin 50% +1 nu mai este impusă. 

Art. 25. În caz de egalitate de voturi se va organiza un nou scrutin pentru persoanele 

aflate în respectiva situație 

Art.26. Comisia electorală va întocmi procese verbale pentru toate etapele de votare, 

numărare a voturilor şi organizare a alegerilor 

Art.27. Au dreptul de a fi observatori cadre didactice, foşti studenţi reprezentanţi şi 

candidaţii, membrii ai presei. 
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Capitolul 4 - Revocarea statutului de student-doctorand reprezentant 

 

Art.29. Reprezentanţii studenţilor-doctoranzi în CSUD şi în CSD au următoarele 

obligaţii: 

(a) Să participe la şedinţele CSUD/CSD 

(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor-doctoranzi reprezentaţi şi 

să comunice cu aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind. 

 

Art.30. Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii: 

1) În momentul finalizării studiilor doctorale, la data susținerii tezei de doctorat 

2) Prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea 

se face prin vot. Inițierea procesului de revocare se face pe baza unei petiții semnată 

de un număr de studenți egal cu minim 25% din numărul studenților cu drept de vot. 

Propunerile de revocare trebuie să fie însoţite de dovezi clare care atestă 

nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament. Decizia de revocare se 

ia cu o majoritate de 2/3 din numarul celor care s-au prezentat la vot. 

3) În cazul în care lipseşte nemotivat la mai mult de 2 ședinţe/an. Locul rămas vacant 

este ocupat de studentul doctorand clasat pe locul imediat următor sau, în cazul în 

care nu au fost alți candidați, se organizează alegeri. 

(2) Studenţii-doctoranzi care au fost revocaţi din calitatea  de student reprezentant nu 

mai au dreptul de a candida pentru un nou mandat.  

 

Capitolul 5 - Dispoziții finale și tranzitorii 

Art.31. Prezentul regulament poate fi schimbat la cererea a minim 25% din numărul 

studenţilor doctoranzi sau prin petiție scrisă. 

Art.32. Orice alegeri de studenţi-doctoranzi reprezentanţi în CSUD și în Consiliul 

Școlii Doctorale, desfăşurate în afara acestui regulament, sunt nule de drept. 
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