Universitatea din Oradea
Facultatea de Științe Economice
Școala Doctorală de Ştiințe Economice

Organizare alegeri parțiale pentru locurile vacante studenți doctoranzi în
CȘDȘE
I.
Ca urmare a vacantării a două locuri în CȘDȘE, se organizează alegeri parțiale, în
conformitate cu:
- Regulamentului de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului și a
directorului Școlii Doctorale de la IOSUD Universitatea din Oradea (HS 18/20.02.2017,
Anexa 8);
- Carta Universității din Oradea (HS UO 61/25.11.2019 Anexa 1 și Anexa 2);
- Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și
programelor postdoctorale la nivelul Școlii Doctorale de Științe Economice;
- Alte documente în vigoare care reglementează desfășurarea activităților încadrul Școlii
Doctorale de Științe Economice (Ll/2011, Codul Studiilor Universitare de Doctorat).
II.
Cei doi reprezentanții ai studenților doctoranzi în cadrul Consiliul Școlii Doctorale de
Științe Economice vor fi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al tuturor studențilordoctoranzi ai Școlii Doctorale de Științe Economice, mai puțin cei care se află în perioada de
întrerupere a studiilor doctorale.
III.
Se numește Comisia de Studenți Doctoranzi care va fi responsabilă cu organizarea
alegerilor parțiale pentru studenți în CȘDȘE:
- Drd. Elena Știubea
- Drd. Paul Ruge
- Drd. Ovidiu Guler.
Comisia de alegeri are următoarele responsabilități:
- analizează dosarele de candidatură, validează candidaturile și afișează lista candidaților.
Eventualele contestații ale candidaților declarați neeligibili se formulează în scris și se depun la
registratura Universității în maximum 1 zi lucrătoare, calculată începând cu ziua lucrătoare
următoare celei în care s-a afișat lista candidaților;
- soluționarea eventualelor contestații în maximum 1 zi lucrătoare, calculată începând cu ziua
lucrătoare următoare celei în care s-a afișat lista candidaților;
- pregătește buletinele de vot și organizează centrul de votare pentru ziua, intervalul orar și locația
unde se vor desfășura alegerile. Candidații vor fi menționați pe buletinele de vot în ordine
alfabetică, cu precizarea anului de studiu;
- numărarea voturilor și declararea ca aleși în CȘDȘE primii doi candidați care au obținut cel mai
mare număr de voturi. Turul 1 al alegerilor este programat joi, 27 mai 2021, între orele 12:00-14:00
la Decanatul Facultății de Științe Economice. În cazul în care la primul tur al alegerilor nu se
întrunește 50%+1 din numărul doctoranzilor în stagiu cu drept de vot, turul 2 al alegerilor se va
desfășura vineri, 28 mai 2021, între orele 12:00-14:00 la aceiași locație.
- după numărarea buletinelor de vot, comisia de alegeri va anunța rezultatele finale în 1 zi
lucrătoare;
- organizarea în bune condiții a alegerilor, inclusiv cu respectarea regulilor de prudență
epidemiologică în exprimarea votului, reglementate prin documentele oficiale ale Universității
din Oradea (PLAN de măsuri pentru implementarea normelor sanitare și de protecție în
Universitatea din Oradea în perioada pandemiei de COVID -19).

IV.
-

Calendarul alegerilor este următorul:
21.05.2021 mai anunțarea alegerilor pe steconomiceuoradea.ro;
24.05.2021 – termen pentru depunerea candidaturilor (se trimit online pe adresa
steconomice@uoradea.ro);
25.05.2021-afișarea candidaților eligibili;
26.05.2021 – afișarea listei candidaților în urma eventualelor contestații;
27.05.2021 turul 1 al alegerilor în intervalul orar 12,00-14,00 (Decanatul Facultății de
Științe Economice);
în cazul în care nu se întrunește majoritate, turul 2 al alegerilor este programat pentru
28.05.2021, orele 12,00-14,00, la Decanatul Facultății de Științe Economice.
afișarea rezultatelor în data de 28.05.2021 până la orele 16,00.
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