Stimați colegi,
În perioada 29 septembrie – 7 octombrie se vor desfăşura alegerile la Şcoala Doctorală,
alegeri atât pentru Directorul Şcolii Doctorale (DSD) cât şi pentru membrii Consiliului
Şcolii Doctorale – CSD - (compus din trei membri conducători de doctorat şi doi membri
studenţi doctoranzi).
Conform procedurii existente, alegerea DSD se va face prin votul secret al membrilor CSUD,
reuniţi în şedinţa de alegeri. Atât pentru funcția de Director al Şcolii doctorale, cât şi pentru
membru CSD vor putea candida conducătorii de doctorat cadre didactice titulare din cadrul
IOSUD-TUIASI care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare în vigoare la data depunerii candidaturii.
Alegerea membrilor CSD conducători de doctorat se face prin votul secret al conducătorilor de
doctorat din TUIASI care coordonează doctoranzi aflați în perioada legală a studiilor doctorale
(inclusiv perioada de prelungire şi graţie).
Alegerea membrilor CSD studenţi doctoranzi se face prin votul secret al studenţilor doctoranzi
din TUIASI.
Vă informăm că şedinţa de alegeri a Directorului SD va avea loc on-site şi că votul pentru cele
3 locuri de membri CSD conducători de doctorat si cele 2 locuri de membri CSD studenți
doctoranzi se va desfășura on-line prin intermediul platformei Microsoft Teams, accesibilă
numai prin folosirea contului de access instituţional.
Calendarul alegerilor este:
Alegerea Directorului SD: Luni, 5 octombrie 2020, ora 10.00, Sala de Conferințe ”Prof.
Cristea Niculescu Otin” (corp Rectorat parter).
Alegerea membrilor CSD conducători de doctorat: marţi, 6 octombrie, între intre orele 1112 (votează conducătorii de doctorat) - platforma de votare din Microsoft Teams:
CSD_alegeri_conducatori_doctorat
Alegerea membrilor CSD studenţi doctoranzi: marţi, 6 octombrie, între orele 13-14 (votează
studenții doctoranzi), platforma de votare din Microsoft Teams: CSD_alegeri_studenti
Foarte important: Pentru accesarea platformei de votare din cadrul Microsoft Teams este
necesară
activarea
şi
utilizarea
contului
instituțional
(de
forma
prenume.nume@academic.tuiasi.ro
sau
prenume.nume@staff.tuiasi.ro
sau
prenume.nume@student.tuiasi.ro sau prenume.nume@guest.tuiasi.ro).
Pentru informații despre activarea contului instituțional vă rugăm să parcurgeţi instrucţiunile
disponibile la adresa: https://sso.tuiasi.ro/.
In cazul în care întâmpinaţi dificultăţi în accesarea contului instituțional puteți contacta echipa
de suport tehnic la adresa https://support.tuiasi.ro.
In cazul în care la turul de scrutin de marţi nu va exista cvorum, acest lucru vi se va comunica
şi alegerile se vor relua în aceleaşi condiții miercuri (orele 11 – 12 pentru conducătorii de
doctorat si/sau 13 – 14 pentru studenţii doctoranzi).
Bazele de date actualizate vor fi trimise imediat ce se va finaliza lista cu candidaţii studenţi
doctoranzi declaraţi admişi pentru anul 2020-2021.
Detalii privind modul de desfăşurare al alegerilor on-site, în condiţii de siguranţă, vor fi
transmise ulterior.

Mai multe detalii (procedura, calendarul, formularele tip etc) găsiţi la adresa:
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Alegeri_Director%20CSD_membri_CSD.html
Vă mulţumim pentru colaborare,
Director CSUD,
Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana Minea
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