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Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 115 din 4 septembrie 2020 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

 

 

 

METODOLOGIA  DE  DESFĂȘURARE  A  PROCESULUI  DE  CONSTITUIRE  

A  CONSILIULUI  PENTRU  STUDIILE  UNIVERSITARE  DE  DOCTORAT 

(CSUD) AL  IOSUD–UDJG, PENTRU  MANDATUL  2020 - 2024 

 

 

Procesul de constituire a Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la 

IOSUD–Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are la bază Regulamentul Instituțional 

privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și legislația națională. 

CSUD-UDJG este alcătuit din 15 membri (directorul CSUD, 10 membri cu drept de vot 

și 4 membri onorifici, care sunt personalități științifice, din sectoarele industriale, socio-

economice și sănătății), conform art.3.8 din Regulamentul Instituțional privind organizarea și 

funcționarea studiilor universitare de doctorat.  

Constituirea CSUD-UDJG se realizează astfel: 

a) 50% din numărul total de membri cu drept de vot sunt numiți de Rector dintre 

conducătorii de doctorat din IOSUD-UDJG, conform art. 9 din HG 681/2011. 

b)  40% din numărul total de membri cu drept de vot sunt aleși prin votul universal, direct, 

secret și egal al conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-UDJG. Sunt declarați aleși primii 

patru candidați în ordinea numărului de voturi din totalul voturilor exprimate. 

c)  10% din numărul total de membri cu drept de vot sunt aleși prin votul studenților 

doctoranzi din cadrul IOSUD-UDJG. În cazul studenților doctoranzi se va vota prin 

corespondență.  

http://www.ugal.ro/


d)  Membrii onorifici sunt numiți de Rector pe baza propunerilor  CSUD. 

Mandatul membrilor CSUD-UDJG cadre didactice este de 4 ani. Mandatul membrilor 

CSUD-UDJG studenți doctoranzi este de maximum 3 ani, pe perioada stagiului doctoral și 

poate fi anulat în condițiile nerespectării contractului de studii. 

Pot fi membri ai CSUD-UDJG numai titularii care au dreptul de a conduce doctorate și 

care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, 

în vigoare, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării, potrivit art. 219 alin (1) 

lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

 

 
 
 

 

 


