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Alegeri  student-doctorand membru în  

Consiliul Școlii Doctorale în Chimie 
 

 

Depunerea candidaturilor: 22-25 martie 2021 

 

Candidaturile se vor transmite electronic pe adresa secretariatului Şcolii Doctorale, în 

atenţia doamnei Cornelia Floroiu (cornelia.floroiu@chimie.unibuc.ro). Notificarea pentru 

candidatură student-doctorand, membru în Consiliul Școlii Doctorale în Chimie (model 

tipizat) se va trimite însoțită de CV asumat prin semnătură și dată. 

Pentru ultima zi de înscriere se vor lua în considerare numai candidaturile primite 

electronic până la ora 15:00. 

În ziua de 26 martie 2021 candidaturile vor fi afişate pe site-ul facultății. 

 

Desfăşurarea alegerilor: 29 martie 2021 

 

Alegerile se vor desfăşura la sediul Secretariatul Şcolii Doctorale în Chimie din Bd. Regina 

Elisabeta nr. 4-12, în intervalul orar 08:00 -15:00.  

Buletinele de vot pentru alegerea studenților-doctoranzi vor menționa în ordine alfabetică 

numele tuturor candidaților înscriși. 

 

Studenții-doctoranzi membri ai Consiliului școlii doctorale sunt aleși prin vot universal, 

direct şi secret al studenților-doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale în Chimie. Codul studiilor 

doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011, cu completările și modificările ulterioare), art. 67 alin. 

(9): „Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea 

dispoziţiei de exmatriculare.” 

 

Votul se consideră valabil exprimat atunci când pe buletinul de vot este bifat un singur 

nume dintre cele înscrise. Buletinele de vot cu mai multe nume bifate sau fără nici un nume bifat 

vor fi considerate nule. Votul este valabil indiferent de numărul studenţilor-doctoranzi care 

participă la scrutin. 

Va fi declarat ales studentul-doctorand care a obţinut cel mai mare număr de voturi din 

voturile exprimate, cu respectarea prevederilor Regulamentului instituţional de organizare și 

funcționare a programelor de studii universitare de doctorat, adoptat de Senatul Universității din 

București la data de 20 iunie 2012 (actualizat 23 septembrie 2020) alin.5 („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”) şi validaţi prin 

votul conducătorilor de doctorat. 

 

Secretar Școala doctorală,      Director, 

                  Cornelia Floroiu Prof. dr. Camelia Bala 

mailto:cornelia.floroiu@chimie.unibuc.ro

