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METODOLOGIE
de organizare a concursului pentru ocuparea funcției
de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
în Universitatea de Vest din Timișoara, IOSUD-UVT
Art. 1. Concursul pentru ocuparea funcției de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din
Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în baza:
a) Legii educației naționale nr. 1 / 2011;
b) Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
c) Cartei Universității de Vest din Timișoara;
d) Regulamentului cuprinzând Metodologia privind alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere ale
Universităţii de Vest din Timişoara pentru mandatul 2012 – 2016;
e) Regulamentului instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
Art. 2. (1) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către UVT, prin Rectorul
UVT, în conformitate cu prezenta metodologie.
(2) Funcţia de director CSUD este asimilată funcţiei de prorector UVT.
(3) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
Art. 3. (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin 2 luni înainte de data limită
pentru înscrierea candidaţilor, pe pagina principală a site-ului UVT (www.uvt.ro), pe site-ul web
specializat administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(2) IOSUD-UVT poate anunța concursul prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în
mass-media.

Art. 4. La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care
au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului.
Art. 5. (1) Comisia de concurs este numită de Rectorul UVT și este formată din 5 membri, din care cel
puţin 3 sunt din afara IOSUD-UVT.
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(2) La data publicării în Monitorul Oficial al României a anunțului privind scoaterea la concurs a postului,
cel puţin un membru al comisiei de concurs trebuie să aibă contract de muncă cu o instituţie de
învăţământ superior și de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011.
(3) Membrii comisiei de concurs 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.
Art. 6. Dosarul de candidatură pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al
IOSUD – UVT se depune la Secretariatul General al UVT până în data de 30 mai 2012 și conține:
a) declarația de candidatură;
b) CV-ul candidatului;
c) autoevaluarea îndeplinirii criteriilor minimale și obligatorii pentru domeniul în care candidatul
conduce doctorate;
d) listele care probează îndeplinirea criteriilor necesare abilitării, potrivit domeniului de științe în care
candidatul coordonează doctorate;
e) copii legaliyate după actele de studii, certificate relevante ( studii universitare și postuniversitare,
studii postdoctorale, ordinul MECTS de confirmare a titlului de coordonator de doctorate,
documentul care atestă acest drept pentru candidații din străinătate)
f)

proiectul managerial pentru activitatea CSUD-UVT.

Art. 7. Concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD-UVT consistă în prezentarea proiectului
managerial și un interviu.

Art. 8. Rezultatele concursului public pentru selectarea directorului CSUD sunt validate de Senatul UVT.
Art. 9. În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul UVT emite decizia de numire în funcție a
directorului CSUD și încheie cu acesta un contract de management pe o perioadă de 4 ani.
Art. 10. Prezenta metodologie intră în vigoare după aprobarea sa în Senatul Universității de Vest din data
de 27 martie 2012.
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