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Anexa 1:  

Calendarul de alegerea și numirea membrilor CSUD – 2020  

1. Depunerea candidaturilor pentru membrii CSUD la 

adresa: alegeri.csud@ubbcluj.ro 

6 iulie – 8 iulie 2020 

2. Afișarea candidaturilor pe site-ul ubbcluj.ro 9 iulie 2020 

3. Depunere de contestatii pentru candidaţii declaraţi 

neeligibili, la adresa: alegeri.csud@ubbcluj.ro 

10-11 iulie 2020 

4. Rezolvarea contestațiilor  13 iulie 2020  

5. Alegerile / exprimarea votului (sistem online) 14 iulie  2020 (pentru 

conducătorii de doctorat),  

între orele 8 – 15. 

15 iulie 2020 – alegerea 

studentului doctorand,  

între orele 8 – 15. 

6. Afișarea rezultatelor alegerilor 15 iulie 2020 

7. Depunere de contestații,  

la adresa: alegeri.csud@ubbcluj.ro 

16 - 17 iulie 2020,  

până la ora 15.00 

8. Rezolvarea contestațiilor: 17  iulie 2020 

9. Afișarea rezultatelor după contestații: 20 iulie 2020 

10. Depunerea dosarelor de candidatură în vederea 

procedurii de numire de către rector 

20 – 23 iulie 2020 

11. Emiterea de către Rector  a deciziei de numire a noilor  

membri ai CSUD  

24-27 iulie 2020 

 

 

 

 



Anexa A 
 

DECLARAŢIE 

privind depunerea candidaturii pentru funcţia de membru  

al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD)  

din instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

 

 

Subsemnatul, ________________________________________________ 

prin prezenta anunţ depunerea candidaturii pentru funcţia de membru al 

Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) din instituţia 

organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Anexez următoarele documente, în 

conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor şi desemnare a 

membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de 

la IOSUD Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca: 

 

□ Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 

identitate; 

□   Curriculum vitae; 

□ Declaraţie pe propria răspundere privind  îndeplinirea 

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare, în conformitate cu legislația în vigoare; 

□  Copie după ordinul ministrului de resort, care atestă dreptul de 

a conduce doctorate sau, după caz, copie după atestatul de 

abilitare sau după atestatul de recunoaștere automată în România 

a calității de conducător de doctorat obținute în statele membre 

ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și 

Confederația Elvețiană. 

 



Anexa B 
 

DECLARAŢIE 

privind depunerea candidaturii pentru funcţia de membru  

al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD)  

din instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

 

 

Subsemnatul, ________________________________________________ 

prin prezenta anunţ depunerea candidaturii pentru funcţia de membru al 

Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) din instituţia 

organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Anexez următoarele documente, în 

conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor şi desemnare a 

membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de 

la IOSUD Universitatea Babeş-Bolyai  din Cluj-Napoca: 

 

□ Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 

identitate; 

□   Curriculum vitae. 

 

 




