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Capitolul VI. Alegerea reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor
şi în senatul universităţii
Art. 19
(1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor se desfăşoară pe facultăţi pentru consiliile
facultăţilor şi pentru senatul universităţii, în perioada 5 decembrie 2011- 6 ianuarie 2012.
(2) Organizarea alegerilor revine studenţilor membri în consiliul în exerciţiu, care se
constituie în comisie electorală, fără participarea studenţilor care candidează pentru un loc în
consiliul facultăţii, respectiv în senatul universităţii. Dacă în acest fel numărul membrilor
comisiei este mai mic decât numărul domeniilor de studii din facultate plus un preşedinte şi
un secretar, comisia se completează cu studenţii cu cea mai bună situaţie şcolară din ultimul
an de studii de licenţă de la domeniile de studii neacoperite.
(3) Au drept de vot studenţii înmatriculaţi în luna octombrie a anului universitar 2011/2012,
la toate ciclurile de studii universitare.
Art. 20
(1) Grupul de studenţi, membri în consiliul facultăţii,în exerciţiu, se organizează în comisie
electorală, conform art.20 alin.(2), alegând un preşedinte şi un secretar. Biroul consiliului
facultăţii avizează componenţa comisiei electorale studenţeşti.
(2) Biroul consiliului facultăţii în exerciţiu asigură condiţiile materiale necesare votării:
buletine de vot, cabine de vot, urne de vot. Secretariatele facultăţilor în tocmesc listele
studenţilor cu drept de vot, distinct pe domenii de studii şi le transmit comisiei electorale
studenţeşti.
(3) Biroul consiliului facultăţii în exerciţiu stabileşte repartizarea locurilor pentru
reprezentanţii studenţilor în viitorul consiliu pe cicluri de studii şi transmite lista respectivă
comisiei electorale studenţeşti.
(3) Comisia electorală a studenţilor asigură difuzarea informaţiilor privind locul şi data (ziua
şi intervalul orar) exercitării votului, precum şi numărul de locuri pentru reprezentanţi în
consiliul facultăţii şi în Senat atât la sediul facultăţii cât şi la căminele locuite de studenţii
facultăţii, cu cel puţin o săptămână înainte de ziua votării.
(4) Candidaţii pentru locurile de reprezentanţi ai studenţilor în consiliile facultăţilor şi/sau în
senat, care îndeplinesc condiţiile stipulate la Art.7 (1), depun Fişa candidatului la comisia
electorală studenţească în perioada 5 -7 decembrie 2011. Candidaturile se fac publice la
afişierul facultăţii unde sunt înmatriculaţi, cât şi la căminele locuite de studenţii facultăţii.
Fişa candidatului trebuie să conţină: date personale, date privind calitatea de student (forma
de studii, anul de studii, domeniul/specializarea), cât şi informaţii privind
performanţele atinse precum situaţia şcolară, activitatea ştiinţifică, funcţii în organizaţii
studenţeşti, activităţi de voluntariat etc. Conducerea facultăţii confirmă, prin semnătură şi
ştampilă, corectitudinea datelor înscrise în Fişa candidatului.

(5) Se întocmesc buletine de vot separat pentru alegerea membrilor studenţi în consiliul
facultăţii şi pentru senatul universităţii. Pe buletinele de vot pentru consiliul facultăţii este
înscrisă lista candidaţilor de la ciclu de studii din facultate, cu precizarea numărului de locuri
atribuit ciclului de studii respectiv. Pe buletinul de vot pentru alegerea reprezentanţilor
studenţilor în senatul universităţii se înscrie lista candidaţilor, cu precizarea numărului de
locuri. Buletinele de vot (specimen) se afişează în preziua votării, la sediul facultăţii şi la sala
de votare.
(6) Studenţii, care se prezintă la vot, depun la comisie actul de identitate sau cu carnetul de
student vizat pentru anul universitar în curs, primesc un buletin de vot pentru consiliul
facultăţii adecvat ciclului de studii de care aparţin şi un buletin de vot pentru senatul
universităţii, semnează în tabelul nominal, îşi exercităvotul în condiţii de secret, depun
buletinul în urnă, după care primesc actul de identitate sau carnetul de student.
(7) Se consideră nule buletinele de vot introduse în urnă care nu îndeplinesc simultan
următoarele condiţii: numărul de candidaţi marcaţi, în locurile destinate, este cel mult egal cu
numărul de locuri atribuit şi poartă ştampila facultăţii.
(8) Se declară aleşi în noul consiliu al facultăţii, respectiv în senatul universităţii, candidaţii
care au întrunit cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare, respectând
repartizarea locurilor pe domeniile şi anii de studii din facultate.
(9) Dacă la alegeri nu se prezintă cel puţin 50% din numărul de studenţi cu drept de vot de la
fiecare ciclu de studii, se repetă votarea în termen de o săptămână, numai la de studii
respective. De această dată, alegerile se consideră valide indiferent de numărul de
participanţi la vot.
(10) După încheierea votării, comisia anulează buletinele de vot nefolosite şi încheie un
Proces-verbal care conţine următoarele informaţii: componenţa comisiei cu afilierea
membrilor acesteia, locul, data şi intervalul orar de exercitare a votului, lista candidaţilor şi
afilierea acestora, numărul de studenţi înscrişi pe listele de vot, numărul de studenţi care au
votat pe cicluri de studii, numărul de voturi obţinut de fiecare candidat, numărul de voturi
nule, lista candidaţilor aleşi. Se ataşează listele nominale cu semnături şi buletinele de vot
clasate pe domenii şi candidaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
Semnează toţi membrii comisiei.
(11) Documentele menţionate la alin. (10) se depun la conducerea facultăţii, urmând a fi
supuse validării de către consiliul facultăţii aflat în exerciţiu înainte de alegerea rectorului,
după care se arhivează.
(12) Studenţii aleşi ca membri în noul senat aleg dintre ei un reprezentant în consiliul de
administraţie al universităţii.
Art. 21
(1) După desfăşurarea alegerilor la toate departamentele facultăţii şi în toate colectivele de
studenţi, în perioada 13 – 16 ianuarie 2012, se întrunesc consiliile în exerciţiu ale facultăţilor,
care analizează modul de desfăşurare a alegerilor şi validează rezultatele votării.
(2) Senatul în exerciţiu se întruneşte în ziua de 17 ianuarie 2012 pentru validarea alegerii
membrilor consiliilor facultăţilor şi ale membrilor senatului, cadre didactice şi studenţi.
(3) După validarea alegerilor, procesele-verbale ale şedinţelor de alegeri, listele de votanţi
semnate ca şi buletinele de vot se arhivează.
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