Scrisoare de intenție privind candidatura pentru Consiliul Studiilor
Universitare de Doctorat și Senatul U.N.A.T.C.

Subsemnatul Lepădatu George-Ștefan, student în anul I al Școlii doctorale, domeniul
Teatru și Artele Spectacolului, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică “I. L. Caragiale” București, absolvent de licență și master, secția Arta
Actorului, Facultatea de Teatru, din cadrul aceleiași instituții, vă adresez această scrisoare de
intenție pentru a îmi exprima dorința de a candida pentru CSUD și Senatul U.N.A.T.C. .
Conform acestei scrisori doresc a aduce la cunoștință studenților parte din planurile
mele, în eventualitatea obținerii unui mandat. În incipitul acestui mandat doresc a facilita
relația studenților doctoranzi cu laboratorul de cercetare al școlii doctorale “La Studia”,
colaboarearea cu Societatea Antreprenorială Studențească, respectiv relația cu conducerea
universității.
În primul rând, conform H. G. 681 / 2011, Art. 37 (2) Studenţii-doctoranzi sunt
încadraţi de către oricare dintre instituţiile componente ale IOSUD ca asistenţi de cercetare
sau asistenţi universitari, pe perioadă determinate, intenționez a încuraja studenții-doctoranzi
să ia parte la procesul de învățământ, alături de profesorii universitari titulari, pentru
dobândirea a cât mai multor cunoștințe, respectiv acumularea de material practic, în direcția
temei de cercetare propuse.
În al doilea rând, Art. 37 (4) Statele de funcţii ale şcolii doctorale pot conţine şi
posturi vacante astfel încât studenţii doctoranzi care predau mai multe ore decât cele înscrise
în contractul de studii de doctorat să fie plătiţi în regim de plata cu ora. În vederea acestui
articol din H. G. 681 / 2011, voi susține acest aspect și voi încerca soluționarea acestuia,
ținând cont de posturile vacante, respectiv ocuparea acestora de catre studenții-doctoranzi și
fiind remunerați conform orelor de lucru.
În al treilea rând, conform H. G. 681 / 2011 Art. 61 (2) Eventualele evaluări aferente
cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţiidoctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea studenţilor-doctoranzi ori parcursul acestora în
cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza
tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia. Acest drept al studentului-doctorand nu este

stipulat în contractul semnat între instituție si cel în cauză, drept urmare susțin informarea
corectă a tuturor studenților și doresc a aduce la cunoștință acest aspect, pe care îl consider
fundamental.
În altă ordine de idei, pe parcursul mandatului meu, voi încerca organizarea unor
discuții pe diferite teme cu studenții, ce vor duce la o comunicare eficientă și productivă,
acceptând propunerile acestora, încurajând și susținând rezoluțiile studenților.
În concluzie, îmi exprim interesul asupra informării cât mai precise a studentuluidoctorand, respectând drepturile și obligațiile acestuia. Cred cu tărie în drepturile studentului
și militez pentru respectarea acestora, respectiv apărarea studentului, conform Legii
Nr.1/2011 a educației și a Ordinului de Ministru 3666 / 2012, Carta U.N.A.T.C. și contractul
de studii.
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