
MULBS
Ministerul }icluca{iei qi Cercetlrii

LJniversitatea "l,t-tciatt l:ilaga" din Sibiu

Universitater "L,ttcian Blaga" din Sibiu

privind organizarea qi desfiqurarea alegerilor pentru desemnarea prin vot universal, direct,

secret qi egal a reprezentantului conducitorilor de doctorat din cadrul IOSUD ULBS'
membru CSUD

pentru mandatul 2020'2024

Av6nd in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de desemnare a membrilor

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la IOSUD-ULBS, aprobatd de Senatul ULBS

in Eedinfa din data de25.04.2012, potrivit cdrora ,,CSUD are tn componenld opt membri, din care

cel'pulin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret ;i egal al conducdtorilor

de doctorat din cadrul qcolilor doctoorale ale IOSUD",
Luand in considerare cd la data de 15.11.2020 inceteazd mandatul membrilor CSUD

desemnali pentru perioada 201 6-2020,
Av6nd in vedere prerogativele Consiliului de Administralie in privinla desemndrii

preEedintelui de Eedin!6 qi stabilirea datei, locului Ei orei de desf6gutare a alegerilor pentru

i.r".nur.u prin vot universal, direct, secret qi egal a reprezentantului conduc[torilor de doctorat

din cadrul IOSUD ULBS, membru CSUD,
Raportat la prevederile H.G. nr. 782 din 14.09.2020 privind prelungirea st[rii de alerl[ pe

teritoriul Rom6nieilncepdnd cu data de 15 septembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se

aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

pitririi"areia starea de alerta instiiuit[ pe teritoriul Rom0niei prin H.G. nr.34212020 Ei prelungita

irin H.G. nr. 47612020, respectiv H.G. nr. 668114.08.2020, se prelungeEte cu incd 30 de zile,

respectivp6ndladatade 14octombrieZ}2),inclusiv, ;iprevederileHCA nr.34 din 11.09.2020

prin.a." s-a aprobat planul de m[suri pentru organizarea activitalii in cadrul Universitdlii,,Lucian

blagu,, din sibiu in condi{ii de siguranld epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu

virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2020-2021,

1.

PROPUN:

Alegerile pentru desemnarea prin vot universal, direct, secret qi egal a reprezentantului

conf,ucatoiilor de doctorat din iadrul IOSUD-ULBS ca membru CSUD vor avea loc in data

de 29 octombrie 2020, orele 14.00, in Aula Magna din cladirea Facultalii de Medicind, str.

Lucian Blaga, nr.2A.
in situalia i"n 

"ur", 
la data prevdzutd anterior, nu se realizeazd cvorumul, Eedinla de alegeri se

reprogrameazdindata de 30 octombrie2020, orele 14.00, in aceeaEi localie'

Se deiemneaza domnul prof.univ.dr. Andrei Terian-Dan, Prorector, in calitate de preqedinte

al qedinlei de alegeri, sd asigure convocarea pebazdde convocator a electorilor conducdtori

de doctorat qi s[ asigure operaliunile reglementate la art. 5 alin' (6), lit' c)-rn) din

Metodologia de desemrrur" u membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

de la IOSUD-ULBS. preEedintele qedin{ei de alegeri va intocmi raportul privind rezultatele

alegerilor pentru desemnarea reprezentantului conducdtorilor de doctorat din cadrul IOSUD

UL-BS, metnbru CSUD, pe care-l va inainta spre validare Senatului ULBS.

LA HOTARANTN

coNSlLluLUl DE ADMINISTMTIE
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ULBS
Universitatca "L,ucian Blaga" din Sibiu

Ministerul liclucaliei qi Cercetirrii

Llnivcrsitatea "l,t"tciatt L)[aga" clirr Sibiu

Nr. crt. Data/perioada Obiectul opera{iunii Responsabiliti{i/loc de

desfipurare

I l6 octombrie2020 - Aprobarea calendarultti alegerilor irr
sedinta ConsiliulLri de Administra{ie

- Consiliul de Adrninistralie

2. l9-21 octombie2020 .l,lr.ri.t.u candida{ilor la func}ia

reprezentaltt ales al conducdtorilor
doctorat in CSUD

de

de

- candida{i
- Registratura ULBS

J. 22 octornbrie2020 - Verificarea dosarelor de candidaturd

depuse pentru func{ia de reprezentant

ales al conducdtorilor de doctorat in
CSUD
- Comuuicarea avizelor de

conforrnitate, dupd caz

- Publicarea candidaturilor pe pagina

de internet a CSUD

- Serviciul de Cercetare,
Dezvoltare, Inovare
- Biroul Juridic

4. 23 octornbrie2020 - Depunere contestalii formulate
irnpotriva avizului de neconformitate

de cdtre candida{ii la func{ia de

reprezentant ales al conducdtorilor de

doctorat in CSUD

- candidali
- RegistratLrra ULBS

5. 28 octombrie2020 - Solu{ionarea contesta{iilor forniLrlate

irnpotriva avizului de neconforrnitate

de cdtre candida{ii la func{ia de

reprezentant ales al conducdtorilor de

doctorat in CSUD

Consil ir"rl de Adrninistra{ie

6. 29 octombrie2020 - Organizarea gi desliEurarea gedinlei

de alegere a re2rezentantului

conducdtorilor de doctorat in CSUD

- Reprezentantul desemnat al

Consilir"rlui de Administralie
- Biroul Doctorate

7. 30 octornbrie2020 - Orgarizarea qi desfigllrarea ttnei noi

Eedinle de alegere a reprezentantului

conducdtorilor de doctorat in CSUD
(doar in cazttl in care cvortllnul nu a

fost atins in prima qedinld)

- Reprezentantul desemnat al

Consiliului de Administralie
- Biroul Doctorate

8. 26 noiembrie2020 - Validarea rezr"rltatului alegerilor irl

sedinta Senatului ULBS

- Senatul ULBS

4. C'"t""da*l desftgurdrii alegerilor este urmAtorul:

5. Alegerile pentru desernnarea prin vot universal, direct, secret Ei egal a reprezentantului

studenlilor doctoranzi din cadrul IOSUD ULBS ca membru CSUD se vor desf6Eura in conformitate

cu prevederile art. 7-10 din Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studii

Universitare de Doctorat de la IOSUD-ULBS.
6. Biroul Doctorate rdspunde cle convocarea electorilor studenli-doctoranzi pentru Eedinla de

alegeri din data de 2 noiembrie 2020, orele 17.00, in Aula Magna din cladirea Facultalii de

MedicinS, str. Lucian Blaga, nr.2A.
7. f" ritualiain care,la dataprevdzut[ anterior, nll se reahzeazd cvorumul, qedin]a de alegeri se

reprogrameazdindata de 3 noiembrie2O2O,orele 17.00, in aceeaqi localie'

8. Reprezentantul studenfilor-doctoranzi in Senatul ULBS pentru mandatul 2020-2024, in

calitate de preEedinte de qedinf6, rf,spunde de efectuarea opera{iunilor reglementate la art. 10 din



MULBS
llniversitatclt "Lttciatt Blaga" din Sibiu

Ministerul }:rclucaliei si Cercetlrii

LJrtiversitatca "l,Ltcialt l:)laga'' din Sibitr

@are a membrilor Consiliului pentru

IOSUD-ULBS. PreEedintele Eedinlei de alegeri va intocmi
Straii Universitare de Doctorat de la

raportul privind rezultatele alegerilor

din cadrul IOSUD-ULBS, membru
pentru desemnarea reprezentantului studenlilor-doctoranzi
^CSUD, 

pe care-l va inainta spre validare Senatului ULBS'
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