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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1 - Prezenta Metodologie, revizuită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, stabileşte regulile 

după care se desemnează şi se aleg membrii Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) şi 

respectiv, ai Consiliului Şcolii Doctorale (CSD) la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din 

Timişoara (denumită în continuare UMFVBT). 

 

Art. 2 - Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului studiilor universitare de 

doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, anexă la HS nr. 

5/5189/29.04.2020; Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 

doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, anexă la HS nr. 

6/6022/27.05.2020; Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, adoptată prin 

Hotărârea nr. 75/12188/16.09.2020.  

 

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 7-17 membri.  

(2) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD și ocupă poziția de Director CSUD prin concurs, 

conform reglementărilor în vigoare.  

(3) Minim 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. Candidatura pentru alegerea ca membru CSUD se depune la registratura UMFVBT și 

constă în CV și Fișa de indeplinire a standardelor minimale pentru abilitare pe domeniul și subdomeniul în 

care activează, validă la momentul depunerii. Acestea vor fi analizate și vizate de o Comisie științifică 

propusă de Directorul CSUD. 

(4) Minim 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 Directorul 

CSUD. 
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Art. 7 - Cel puțin 50% din membrii CSUD sunt numiţi de către rectorul UMFVBT, la propunerea 

directorului CSUD și validaţi de Senatul universitar. 
 

Art. 8 - Membrii CSUD, format în baza prezentei metodologii, şi 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 OMEN 6129 din 20.12.2016 și a art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

1/2011.  
 

Art. 9 -  Rectorul numește membrii CSUD, la propunerea directorului CSUD.  
 

Art. 10 - 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. 
 

Art. 11  -  Se consideră câştigător candidatul/candidaţii care întruneşte/întrunesc cel mai mare număr de 

voturi depășind 50% plus unu din numărul de voturi exprimate în turul I. Procesul de votare este valabil dacă 

cel puțin 50% plus unu din voturile conducătorilor de doctorat/doctoranzilor sunt valide. Pentru turul II, 

câștigătorul este candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate la numărul de 

voturi, se reiau alegerile. 
 

Art. 12 - La vacantarea unui loc în CSUD, al unui membru ales prin vot, se procedează la alegeri parţiale în 

termen de maximum 1 lună de la vacantarea locului, pentru diferenţa de mandat. În cazuri speciale 

(pandemie și alte calamități, stare de urgență, de alertă etc.) se pot numi membri în regim interimar sau se 

poate prelungi perioada celor aleși, tot în regim interimar. Această procedură este valabilă și pentru membrii 

CSD-urilor. 

 

CAPITOLUL III. DESEMNAREA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE  

 

Art. 13 - Şcoala doctorală este condusă de un Director al Şcolii Doctorale și de Consiliul Şcolii Doctorale 

(CSD).  

 

Art. 14 - Consiliul Școlii Doctorale este condus de către Directorul Școlii Doctorale, care este ales de către 

membrii CSD și numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale, fiind 

membru de drept în Consiliul Școlii doctorale. 

 

Art. 15 - Consiliul Şcolii Doctorale este format din 3-9 membri, dintre care: conducători de doctorat din 

cadrul Școlii Doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în 

plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara Școlii doctorale, aleşi dintre personalităţi 

ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau cu personalităţi 

din sectoarele industriale şi socio-economice relevante. Candidatura pentru alegerea ca membru CSD se 

depune la registratura UMFVBT și constă într-un CV și fișa de indeplinire a standardelor minimale pentru 
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abilitare pe domeniul și subdomeniul în care activează, validă la momentul depunerii. Pentru studenții 

doctoranzi, candidatura constă în depunerea unei cereri de depunere a candidaturii.  
 

Art. 16  

(1) Membrii Consiliului Școlii Doctorale sunt aleși prin votul universal, direct şi secret al tuturor 

conducătorilor de doctorat care fac parte din Şcoala Doctorală.  

(2) Studenţii-doctoranzi îşi aleg membrul sau membrii în CSD în şedinţă separată şi trimit rezultatul 

alegerilor la directorul CSUD și secretariatul CSD, pentru completarea Consiliului 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 secretariatul CSD, la nivelul studenţilor-doctoranzi.  
 

Art. 17 - Se consideră câştigător candidatul/candidaţii care întruneşte/întrunesc cel mai mare număr de 

voturi depășind 50% plus unu din numărul de voturi exprimate în turul I. Procesul de votare este valabil dacă 

cel puțin 50% plus unu din voturile conducătorilor de doctorat/doctoranzilor sunt valide. Pentru turul II, 

câștigătorul este candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate la numărul de 

voturi, se reiau alegerile. 
 

Art. 18 - Mandatul membrilor CSD este de 5 ani din momentul finalizării procedurii de votare și validare, în 

cazul alegerilor generale și din momentul finalizării alegerii și validării până la finele mandatului CSD de 5 

ani, pentru alegerile parțiale. 
 

Art. 19 – Studentul sau studenții-doctoranzi membru/membri al/ai Consiliului Şcolii Doctorale, care îşi 

finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului, îşi pierde/pierd calitatea de membru al 

Consiliului la data confirmării tezei de doctorat și a titlului de doctor.  

 

Art. 20 - Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Şcolii Doctorale, în cazul membrilor 

aleși prin vot, se organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului 

Consiliului Şcolii Doctorale.  

 

CAPITOLUL IV. INCOMPATIBILITĂȚI  

 

Art. 21 

(1) În 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 academică la orice nivel.  

(2)  În UMFVBT 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, sunt 

după cum urmează:  

a) preşedintele Senatului universitar 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;  
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b) rectorul cu prorectorii, directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat, decanii, prodecanii, 

directorul general administrativ, membrii Consiliului de administrație, 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 administrație, 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 și conducătorii şcolilor doctorale 

subordonate facultăţii respective;  

g) directorul de departament cu conducătorii unităţilor subordonate departamentului respectiv;  

h) conducătorul şcolii 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 Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara, în şedinţa 

din data de 18.12.2020, modificată și completată prin H.S. nr. 168/9452/12.05.2021, prin H.S nr. 

410/24876/15.12.2021, respectiv H.S. nr. 290/30880/14.12.2022. 

 

 

Rector,        Director CSUD, 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  Prof. univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean 

 

 

 
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are 

aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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