P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România
Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro
Aprobare prin H.S. nr. 6/5592/25.06.2012
Modificare prin H.S. nr. 9/5821/26.05.2016
Republicare prin H.S. nr. 16/2191/22.02.2018

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

METODOLOGIE PRIVIND DESEMNAREA ŞI ALEGEREA
CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT ŞI A CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Prezenta Metodologie stabileşte regulile după care se desemnează şi se aleg membrii
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) şi ai Consiliului Şcolii Doctorale (CSD) la
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
Art. 2 - Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de
doctorat, actualizat şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara,
aprobat de Senatul universitar prin H.S. nr. .
CAPITOLUL II. DESEMNAREA CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE
DOCTORAT (CSUD)
Art. 3 - IOSUD este condusă de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în
continuare CSUD.
Art. 4 - Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
Art. 5 - CSUD poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
b) persoane din ţară sau din străinătate;
c) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.
Art. 6 - (1) CSUD este alcătuit din 11 membri.
(2) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(3) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de
doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. Alegerea va avea loc la data şi ora comunicată de
Directorul CSUD.
(4) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi
din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. Alegerea va avea loc la data şi ora comunicată de către
Directorul CSUD.
Art. 7 – Opt membri CSUD sunt numiţi de către rectorul UMFVB, la propunerea directorului CSUD
și validaţi de senatul universitar.
Art. 8 - Membrii CSUD, format în baza prezentei metodologii, 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 OMENCS nr 6129/20.12.2016 și art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 9 - În cadrul şedinţei de alegeri, Directorul CSUD desemnează o persoană care să întocmescă
procesul-verbal şi solicită din partea participanţilor propuneri pentru numirea Comisiei de numărare a
voturilor.
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Art. 10 - Se consideră câştigător candidatul/candidaţii care întruneşte/întrunesc cel mai mare număr
de voturi.
Art. 11- La vacantarea unui loc în CSUD ocupat de către un membru ales prin vot, se procedează la
alegeri parţiale în termen de maximum 3 luni de la vacantarea locului, pentru diferenţa de mandat.
CAPITOLUL III. DESEMNAREA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE
Art. 12 - Şcoala doctorală este condusă de un Director al Şcolii Doctorale și de Consiliul Şcolii
Doctorale.
Art. 13 - Consiliul Şcolii Doctorale este condus de către Directorul Şcolii Doctorale, care este numit
de către CSUD, dintre conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale şi este membru de drept în
consiliul Şcolii Doctorale.
Art. 14 - Consiliul Şcolii Doctorale este format din 5 membri, dintre care 3 conducători de doctorat, 1
student–doctorand şi Directorul Şcolii Doctorale.
Art. 15
(1) Doi membri ai Consiliului Școlii Doctorale sunt numți de către Directorul CSUD, la propunerea
Directorului Școlii Doctorale, dintre conducătorii de doctorat, iar unul va fi ales prin vot universal,
direct şi secret al tuturor conducătorilor de doctorat care fac parte din Şcoala Doctorală.
(2) Studenţii-doctoranzi îşi aleg membrul CSD în şedinţă separată şi trimit rezultatul alegerilor la
directorul CSUD pentru completarea Consiliulu Şcolii Doctorale.
(3) Alegerile vor avea loc la data şi ora comunicată de Directorul CSUD, la nivelul conducătorilor de
doctorat, respectiv la data şi ora comunicată de Directorul CSUD, la nivelul studenţilor-doctoranzi.
Art. 16 - Se consideră câştigător candidatul/candidaţii care întruneşte/întrunesc cel mai mare număr de
voturi.
Art. 17 - Mandatul membrilor CSD este de 5 ani.
Art. 18 - Studentul-doctorand membru al Consiliului Şcolii Doctorale, care îşi finalizează studiile
doctorale în timpul mandatului consiliului, îşi pierde calitatea de membru al Consiliului la data
susţinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 19 - Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Şcolii Doctorale, pentru membrii
aleși prin vot, se organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea
mandatului Consiliului Şcolii Doctorale.
Art. 20. Membrii CSD, format în baza prezentei metodologii, 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 CSD, aprobate prin OMENCS nr 6129/20.12.2016 și art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
CAPITOLUL IV. INCOMPATIBILITĂȚI
Art. 21 - (1) In IOSUD-UMFVBT persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul
al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt
sau cealaltă într-o poziţie de conducere sau evaluare academica la orice nivel.
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(2) Incompatibilităţi. În UMF „Victor Babeş” din Timişoara, funcţiile aflate într-o poziţie directă de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, se află în relaţie de incompatibilitate, în
sensul art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi nu pot fi ocupate concomitent de
către soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, după cum urmează:
a) preşedintele Senatului universităţii cu rectorul, prorectorii, directorul Consiliului pentru studiile
universitare de doctorat, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, membrii consiliului de
administraţie, directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
b) rectorul cu prorectorii, directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat decanii,
prodecanii, directorul general administrativ, membrii consiliului de administratie, directorii de
departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
c) prorectorul şi directorul Consiliului pentru studii unversitare de doctorat cu decanii,
prodecanii, directorul general administrativ, membrii consiliului de administrtie, directorii de
departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
d) membrii Consiliului de administraţie cu decanii, prodecanii, directorul general administrativ,
directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
e) decanul cu prodecanii facultăţii respective, directorii de departamente din cadrul facultăţii
respective, conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii respective;
f) prodecanul cu directorii de departamente din cadrul facultăţii respective, conducătorii şcolilor
doctorale subordonate facultăţii respective;
g) directorul de departament cu conducatorii unităţilor subordinate departamentului respectiv;
h) conducătorul Școlii doctorale cu conducătorii unităţilor subordonate şcolii doctorale respective;
CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE
Art. 22 – Toţi membrii aleşi şi/sau desemnaţi ai CSUD şi CSD vor fi validaţi de către Senatul
universitar.
Art. 23 - Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara,
în şedinţa Senatului universitar din data de 22.02.2018

Director CSUD,
Prof. univ. dr. Sporea Ioan
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