
 
 

REGULAMENT 

PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANȚILOR 

STUDENȚILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE 

ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂȚII ANDREI ȘAGUNA DIN CONSTANȚA 

 

 

I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 (1) Studenții sunt considerați parteneri ai Andrei Saguna din Constanta si membrii egali 

ai comunității academice. 

(2) Pentru aplicarea principiului participării la decizie, studenții fac parte din structurile de 

conducere academică din universitate. 

Art. 2 (1) Prezenta Metodologie stabileste principiile de bază privind alegerea reprezentanților 

studenților în structurile de conducere academică ale Universității Andrei Saguna din 

Constanta. 

(2) Metodologia a fost elaborată în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, a celorlalte acte 

normative privind organizarea si desfăsurarea învățământului superior, a Cartei Universității 

Andrei Saguna din Constanta si a Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților. 

(3) Numărul studenților care fac parte din structurile de conducere academică reprezintă cel 

puțin 25% din totalul membrilor acestora, cu excepția Consiliului de administrație. 

Art. 3 (1) Toți reprezentanții studenților sunt alesi în mod democratic, prin vot universal, 

direct si secret de către studenții facultății. Ei sunt de drept reprezentanți legitimi ai 

studenților, la nivelul comunității academice. 

(2) Conducerea Universității nu se implică în organizarea procesului de alegere a 

reprezentanților studenților. 

(3) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de către conducerea Universității. 

Art. 4 Reprezentanții studenților în structurile de conducere îsi pot exprima liber opiniile în 

cadrul legal constituit, iar pentru opiniile exprimate nu pot fi sancționați. 

Art. 5 Alegerea unei persoane ca reprezentant al studenților în structurile de conducere 

academică se face numai cu acordul acesteia. 

Art. 6 Responsabilitatea organizării si bunei desfăsurări a alegerii reprezentanților în Consiliul 

facultății si Senatului universității revine organizației studențesti legal constituite sau în lipsa 

acesteia a reprezentanților studenților din fiecare an al facultății respective, consiliați de 

cadrul didactic îndrumător de an. 

Art. 7 Alegerile se desfăsoară pe parcursul unei zile. Toți studenții înmatriculați au dreptul să-

si exprime votul pentru candidații propusi pe baza carnetului de student. Alegerile vor fi 

validate numai în cazul în care numărul studenților prezenți la vot reprezintă cel puțin 50%+1 

din numărul total al studenților înmatriculați în anul respectiv. 

Art.8. (1) În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de participare la scrutin prevăzute în 

articolul precedent, se va organiza un al doilea tur de scrutin. Nu sunt admise depuneri de noi 

candidaturi.  

(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiții de participare la vot. 

Art. 9 Numărul de locuri distribuite studenților pentru consiliile facultăților si pentru senat din 

partea facultății este atribuit prin Carta universitară (Anexa 1). 

Art. 10 (1) Alegerile se organizează o dată cu alegerile declansate în universitate pentru 

structurile de conducere academică, conform calendarului aprobat de senatul universitar. 



(2) Fiecare student are dreptul la un singur vot. Se interzice votarea prin reprezentare. 

(3) Se declară alese în funcțiile de reprezentant al studenților, în limitele locurilor disponibile, 

persoanele care au numărul cel mai mare de voturi, în ordinea descrescătoare. 

 
II. PROCEDURA DE ALEGERE A STUDENȚILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂȚII 

Art. 11 Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor se aleg prin votul întregii 

comunităţi studenţeşti aparţinând facultăţii.  

Art.12.  Alegerile la nivelul Facultăţii vor fi conduse de Comisii Electorale, având 3-5 

membri, formate din reprezentanti ai studentilor. Comisia îşi desemnează un Preşedinte, un 

Vice-preşedinte şi un Secretar. Coordonarea formării Comisiei Electorale este 

responsabilitatea actualului decan al facultăţii. 

Art.13.  Comisia Electorală a studenţilor din facultate are următoarele atribuții: 

 Funcţionează într-o locaţie corespunzătoare asigurată de conducerea facultăţii. 

 Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele de votanţi cuprinzând 

studenţii existenţi în facultate, la data alegerilor; 

 Stabileşte data alegerilor, respectând prevederile prezentei Metodologii – Anexa 2. 

 Primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puţin egal 

cu suma numărului membrilor, conform normelor de reprezentare din Anexa 2; 

 Întocmeşte buletinele de vot, având candidaţii înscrişi în liste în ordine alfabetică; 

buletinele de vot vor fi ştampilate la Biroul Electoral cu ştampila “VOT”. 

 Informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor utilizând site-ul 

Universităţii, avizierele facultăţilor. 

Art.14.  Se votează prin tăierea de pe listă a persoanelor nealese, astfel încât pe buletinul de 

vot să rămână aleși un număr de candidaţi egal cu numărul de membri 

Art.15.. Buletinele care conţin un număr diferit de candidaţi nealeși faţă de cel anterior 

precizat, vor fi declarate nule. 

Art.16. Se întocmeşte lista candidaţilor votaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

“pentru”; 

Art.17 Calitatea de membru se dobândeşte conform ordinei din lista de candidaţi votaţi şi a 

normei de reprezentare; 

Art.18 . În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidaţii care au 

obţinut acelaşi număr de voturi. 

Art.19. Comisia Electorală a studenţilor din facultate întocmeşte Procesul Verbal al alegerilor 

pe care îl transmite Biroului Electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează lista 

candidaţilor aleşi în Consiliul Facultăţii; 

 
III. PROCEDURA DE ALEGERE A STUDENȚILOR ÎN SENAT 

Art.20. Reprezentanţii studenţilor în Senat se aleg prin votul întregii comunităţi studenţeşti 

din universitate.  

Art.21. Alegerile la nivel de Universitate vor fi conduse de o Comisie Electorală, având 4 

membri, formată din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi. Comisia Electorală îşi 

desemnează un Preşedinte, un Vice-Preşedinte şi un Secretar. Coordonarea formării Comisiei 

Electorale este responsabilitatea actualului prorector cu activitatea studenţilor. 

Art.22. Comisia Electorală a studenţilor din Universitate are următoarele atribuții: 

 Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele de votanţi cuprinzând 

studenţii existenţi la data alegerilor; 

 Stabileşte data de desfăşurare ale alegerilor, respectând prevederile prezentei 

Metodologii – Anexa 1. Stabileşte locaţiile de desfăşurare a alegerilor astfel încât 

desfăşurarea acestora să se facă într-o singură zi. Aceste informaţii se transmit la 

Biroul Electoral cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor; 



 Primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puţin egal 

cu suma numărului membrilor şi membrilor supleanţi, conform normelor de 

reprezentare din Anexa 2; 

 Întocmeşte buletinele de vot, cu candidaţii în ordine alfabetică, cu menţionarea 

facultăţilor din care fac parte, 

 Buletinele de vot se ştampilează la Biroul Electoral cu ştampila “VOT”; 

 Comunică informaţiile legate de alegerile studenţilor utilizând site-ul universităţii, 

avizierele facultăţilor  

Art.23.  Se votează prin tăierea de pe listă a persoanelor nealese, astfel încât pe buletinul de 

vot să rămână aleși un număr de candidaţi egal cu numărul de membri 

Art.24.. Buletinele care conţin un număr diferit de candidaţi nealeși faţă de cel anterior 

precizat, vor fi declarate nule. 

Art.25. Se întocmeşte lista candidaţilor votaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

“pentru”; 

Art.26 Calitatea de membru se dobândeşte conform ordinei din lista de candidaţi votaţi şi a 

normei de reprezentare; 

Art.27 . În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidaţii care au 

obţinut acelaşi număr de voturi. 

Art.28. Comisia Electorală a studenţilor din universitate întocmeşte Procesul Verbal al 

alegerilor pe care îl transmite Biroului Electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează 

şi lista candidaţilor aleşi în Senat; 

Art.29. Biroul Electoral verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor la nivel de 

facultăţi şi Senat şi înaintează un raport către Senat. După terminarea perioadei de alegeri la 

nivelul studenţilor, Senatul validează rezultatele alegerilor pentru Consiliile Facultăţilor şi 

Senat şi decide, după caz reprogramarea acestora, conform cu prezenta Metodologie – Anexa 
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III. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 30 În cazul în care nu se ocupă toate posturile disponibile sau nu se asigură cvorumul 

necesar se va organiza o nouă adunare în vederea alegerilor în maxim o săptămână de la data 

primei sedințe planificată, conform procedurii de mai sus. 

Art. 31  Contestațiile privitoare la încălcarea procedurii de alegeri a reprezentanților 

studenților se depun în termen de 48 de ore de la data alegerii la Consiliul facultății în 

funcțiune care are obligația de a le analiza si rezolva în termen de 48 de ore de la data 

depunerii. 

Art. 32 Studenții membrii ai Consiliilor facultăților si ai Senatului au obligația de a informa 

studenții pe care îi reprezintă în aceste organisme despre problemele discutate si hotărârile 

adoptate de aceste structuri de conducere. 

Art. 33. Calitatea de membru în structurile de conducere academică încetează ca urmare a 

pierderii calității de student, la cerere sau prin schimbarea de către colectivul care l-a ales, 

pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de reprezentant al studenților. 

Art. 34 Alegerea de noi membrii studenți, în locul celor care si-au pierdut calitatea de 

reprezentant al lor în structurile de conducere academică se inițiază de presedintele Senatului 

si respectiv de decanul facultății, care au obligația de a monitoriza prezența reprezentanților 

studenților în respectivele structuri si de a înregistra sesizările studenților care impun 

asemenea procedură. 

Art.35  Durata mandatului oricărui student reprezentant este de 2 ani, acesta având dreptul de 

a fi reales la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe care le poate 

avea un student reprezentant este de maximum două. 

Art. 36 Prezentul  Regulament privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru structurile 

de conducere academică ale Universității Andrei Saguna din Constanta a fost adoptat în 



sedința Senatului Universității Andrei Saguna din Constanta din 22.07.2011 si se aplică 

începând cu anul universitar 2011-2012. 
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ANEXA 1 

Norme de reprezentare studenti 

Nr. 

Crt. 

Denumire Facultate Număr studenti reprezentanti 

in Consiliul Facultății 

 

Număr studenti 

reprezentanti in Senat 

 

1.  Stiintele Comunicarii si 

Stiinte Politice 

2 
1 

2.  Drept 2 1 

3.  Stiinte economice 2 2 

4.  Psihosociologie 2 2 

 

 

ANEXA 2 

Calndarul alegerilor 

Nr.crt. Activitate Data/Perioada 

1 Constituirea Comisiilor electorale la nivel 

de Facultate si Universitate 

1 - 17 octombrie 2011 

2 Depunerea candidaturilor pentru Consiliul 

Facultății și Senat 

17 - 30 octombrie 2011 

3 Desfasurarea campaniei electorale de către 

candidați 

31 octombrie -6 noiembrie 2011 

4 Alegerea reprezentanților – Turul I 7 -13 noiembrie 2011  

5 Alegerea reprezentanților – Turul II 18 noiembrie 2011 

 


