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Pentru locurile din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat – un conducător de 

doctorat şi un student-doctorand – aleşi prin vot universal, direct, secret şi egal, au  fost 

depuse următoarele candidaturi: 

- conducători de doctorat: prof.dr. Ion Mihai - domeniul Matematică şi prof.dr. Bogdan-

Costin Murgescu – domeniul Istorie; 

- studenţi-doctoranzi: Moise Alin-Adrian – domeniul Drept, Roşca Silviu-Iulian – 

domeniul Teologie, Tasenţe Tănase – domeniul Ştiinţe ale Comunicării, Uzurneanu 

Dan – domeniul Istorie şi Velicu Daniel – domeniul Istorie. 

Alegerile au avut loc în data de 17 septembrie 2012.  

La scrutinul pentru alegerea ca membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat a 

unui conducător de doctorat au participat 28 de conducători de doctorat din numărul total de 

183 de conducători de doctorat cu drept de vot. Domnul prof.dr. Bogdan-Costin Murgescu a 

obţinut 13 voturi, domnul prof.dr. Ion Mihai a obţinut 12 voturi, 3 voturi fiind anulate. 

În urma alegerilor desfăşurate în data de 17 septembrie 2012, a fost declarat ales, în 

ordinea prevăzută de art.4 alin (5) al Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare 

a programelor de studii universitare de doctorat, în calitate de membru al Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat, prof.dr. Bogdan-Costin Murgescu, conducător de doctorat 

în cadrul Facultăţii de Istorie. 

La scrutinul pentru alegerea ca membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat a 

unui student-doctorand au participat 18 studenţi-doctoranzi din numărul total de 1524 de 

studenţi-doctoranzi cu drept de vot. Domnul Silviu-Ioan Roşca, Tănase Tasenţe şi Dan 

Uzurneanu au obţinut câte un vot, domnul Alin-Adrian Moise a obţinut 4 voturi, iar domnul 

Daniel Velicu a obţinut 11 voturi. Candidatul cu cel mai mare număr de voturi fiind student-



doctorand la Facultatea de Istorie, alegerea sa nu a putut fi validată potrivit art.4 alin (4) din 

Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii 

universitare de doctorat. 

În vederea alegerii unui student-doctorand ca membru în Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat, scrutinul se va relua în data de 26 septembrie şi se va desfăşura la 

sediul fiecărei şcolii doctorale în parte sub autoritatea unor comisii electorale numite de 

consiliul fiecărei şcolii doctorale. Candidaturile se vor depune direct sau prin e-mail la Biroul 

Doctorat până pe data de 24 septembrie inclusiv. În ziua de 25 septembrie, candidaturile vor fi 

afişate pe site-ul Universităţii din Bucureşti – secţiunea Studii – Doctorat. Pe 27 septembrie 

rezultatele vor fi centralizate de comisia electorală de la nivelul Universităţii şi va fi stabilit 

câştigătorul scrutinului cu respectarea art.4 alin (4) din Regulamentului instituţional de 

organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat. 

 
 


