DECIZIE
privind desfășurarea alegerilor la Școala Doctorală pentru mandatul 2016 - 2021
Ca urmare a documentelor transmise de UB prin circulara aprobată în ședința CSUD,
membrii Consilului Școlii Doctorale de Geografie “Simion Mehedinți” împreună cu d-na decan
prof. univ. dr. Laura Comănescu au hotărât următoarele:
1. Numărul de membri ai Consiliului Școlii Doctorale în mandatul 2016 - 2021, prin
aplicarea prevederilor art. 9 (1) si (2) din Regulamentul instituţional de organizare şi
funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat în funcție de numărul de
conducători de doctorat de la data de 1 octombrie 2016 este de 7 (șapte):
- directorul școlii doctorale;
- 2 membri (cadre didactice din cadrul facultății, conducători științifici de doctorat);
- 2 membri (persone exterioare),
- 2 membri (studenți – doctoranzi).
2. Lista conducătorilor de doctorat cu drept de vot (titulari ai Universității din București
în anul universitar 2016/2017):
DOMENIUL
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Geografie umană( Human
geography /Géographie
Humaine )

Geografie fizică
(Physical geography /
Géographie physique)

Geografie regională
(Regional geography)

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
Prof.univ.dr. Cristian BRAGHINĂ
Prof.univ.dr. Cristian TĂLÂNGĂ
Prof.univ.dr. Liliana DUMITRACHE
Conf.univ.dr. habil. Daniel PEPTENATU
Prof. univ.dr. Nicoleta IONAC
Prof.univ.dr. Liliana ZAHARIA
Prof.univ.dr. Iuliana ARMAŞ
Prof.univ.dr. Mihai BOGDAN
Prof.univ.dr.habil.Laura COMĂNESCU
Prof.univ.dr. habil.Alexandru NEDELEA
Conf.univ.dr. habil. Alfred STROE-VESPREMEANU
Prof.univ.dr. habil.Georgeta BANDOC
Prof.univ.dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU
Prof.univ.dr.habil. Laurențiu ROZYLOWICZ

3. Comisia electorală, cuprinzând 3 persoane:
- Decan prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU
- Prodecan prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ
- Secretar șef dr. Alexandrina REZAEI
4. Calendarul alegerilor:
DEPUNEREA CANDIDATURILOR:
26 – 29 septembrie 2016, orele 900 – 1500
30 septembrie 2016, orele 900 – 1200
Dosarele se depun la biroul secretarului șef al facultății sau la adresa de e-mail
alexandrina_mocanu@yahoo.com și cuprind următoarele:

-

Conductor de doctorat : notificare, CV și fișa de îndeplinire a standardelor minimale
pentru abilitarea în domeniul în care candidatul conduce doctorate (geografie)
Student doctorand : notificare , CV
Persoana exterioara : notificare, CV

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR:
4 OCTOMBRIE, ORA 1130, DECANAT
În ceea ce privește organizarea propriu-zisă a alegerilor:
 Buletinele de vot, diferite pentru funcția de director al școlii doctorale, pentru calitatea de
conducător de doctorat membru al consiliului școlii doctorale, pentru calitatea de studentdoctorand membru al consiliului școlii doctorale și pentru calitatea de persoană exterioară
membru al consiliului școlii doctorale, se va folosi modelul celui utilizat la alegerile de la
nivelul departamentelor.
 Modul de exprimare a votului va fi același ca la alegerile de la nivelul departamentelor.
 Într-o primă etapă se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de
doctorat titulari UB – directorul școlii doctorale, care ocupă automat și unul dintre
locurile rezervate conducătorilor de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale.
 În a doua etapă, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de
doctorat titulari UB – ceilalți membri conducători de doctorat în cadrul consiliului școlii
doctorale (în cazurile în care, conform prevederilor art. 9 (1) din Regulamentul
instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat,
consiliul școlii doctorale are 5 sau 7 membri).
 In a treia etapa se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de
doctorat titulari UB – studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale,
respectând incompatibilitățile stabilite prin art. 9 (5) din Regulamentul instituţional de
organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat, precum și
persoanele exterioare membri ai consiliului școlii doctorale.
 Comisia electorală completează și semnează procesul-verbal al alegerilor.
VALIDAREA REZULTATELOR: alegerilor de către consiliul facultății: 12-18
octombrie 2016
NOTĂ: Conform Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a
programelor de studii universitare de doctorat aprobat în ședința Senatului UB la data de
21.09.2016:
Art. 9 (5) Nu pot face parte în același timp din consiliul școlii doctorale un conducător de
doctorat și un student doctorand condus de acesta sau doi studenți doctoranzi având
același conducător de doctorat.
(6) Persoanele exterioare din consiliul școlii doctorale trebuie să dețină titlul de doctor în
domeniu. Se recomandă ca aceste persoane să nu fie conducători de doctorat în activitate
la o altă școală doctorală din cadrul unei alte IOSUD din România.
(7) Directorul școlii doctorale este ales direct în această calitate, dintre conducătorii de
doctorat având drept de vot și de a candida, potrivit Legii, Codului și Cartei, și care dețin
gradul didactic de profesor sau – prin excepție – de conferențiar universitar și este titular
la Universitatea din București. Directorul este membru al Consilului școlii doctorale, în
limita numărului de membri care au calitatea de conducător de doctorat.

