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Decizie
1. Potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) din Regulamentul studiilor universitare de
doctorat în Universitatea din Bucureşti, în mandatul 2021-2026, Consiliul
Şcolii doctorale de Drept urmează a fi format din 7 membri şi anume: 3
conducători de doctorat dintre care unul este Directorul Şcolii doctorale, 2
studenţi-doctoranzi şi 2 persoane din exterior cu titlul de doctor în drept,
personalităţi recunoscute în domeniul lor de activitate profesională.
Alegerile se vor desfășura în perioada 26 noiembrie – 15 decembrie 2021,
conform calendarului alegerilor aprobat în Ședința Senatului din data de
17.11.2021.
2. Candidaturile pentru funcţia de Director al Şcolii doctorale de Drept şi de
membru al Consiliului Şcolii doctorale sunt însoţite de un CV iar, în cazul
conducătorilor de doctorat şi de o fişă de verificare a îndeplinirii
standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul în care candidatul
conduce doctorate. Candidaturile se depun în perioada 26 noiembrie - 3
decembrie 2021 (pe data de 3 decembrie până la ora 14), la sediul ȘDD (în
programul de lucru) sau în format electronic.
3. Directorul școlii doctorale și ceilalți membri ai consiliului școlii doctorale,
cu excepția membrilor studenți-doctoranzi, se aleg cu majoritatea voturilor
exprimate de către conducătorii de doctorat titulari din cadrul școlii
doctorale, prin vot universal, direct, egal și secret.
Alegerile vor avea loc în data de 7 decembrie 2021, de la ora 9 la ora 16, la
Sala de consiliu, cu participarea conducătorilor de doctorat titulari, în anul
universitar 2021-2022, conform listei anexă.

4. Studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale sunt aleși cu
majoritatea voturilor exprimate, prin vot universal, direct, egal și secret, de
către studenții-doctoranzi şi sunt validaţi prin votul conducătorilor de
doctorat, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul
studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București: „Nu pot face
parte în acelaşi timp din consiliul şcolii doctorale un conducător de
doctorat şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi
având acelaşi conducător de doctorat”.
Alegerile vor avea loc în data de 8 decembrie 2021, prin vot electronic pe
platformă de votare online, cu participarea studenților doctoranzi cu drept de
vot, în anul universitar 2021-2022, conform listei anexă.
5. Comisia electorală este formată din: lect.univ.dr. Daniela DETEȘEANU,
prodecan, d-na Antonia CÎRSTEA, secretar al Şcolii doctorale și d-nul
Ștefan BOGREA, în calitate de student-doctorand.
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