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REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din
Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara

I. PRINCIPII GENERALE
1. Alegerea reprezentanţilor studenţilor atât la nivelul facultăţilor cât şi la cel al
universităţii, se realizează cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011
şi în virtutea autonomiei universitare, în acord cu prevederile Cartei
Universităţii
“POLITEHNICA” din Timişoara.
2. Structurile studenţeşti în Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara sunt:
2.1. Liga Studenţilor din fiecare facultate:
2.1.1. Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara
2.1.2. Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare
2.1.3. Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
2.1.4. Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
2.1.5. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara
2.1.6. Liga Studenţilor Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi
2.1.7. Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică din Timişoara
2.1.8. Organizaţia Studenţească “Traian Lalescu”
2.1.9. Organizaţia Studenţilor din Facultatea de Hidrotehnică
2.2. Consiliul Reprezentanţilor de an,
2.3. Consiliul Studenţesc al Facultăţii,
2.4. Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din Politehnica (COSPol),
2.5. Consiliul Studenţesc al Universităţii,
2.6. Comitetele studenţeşti de Cămin.
Funcţiile de reprezentare a studenţilor în Universitatea “POLITEHNICA” din
3. Timişoara sunt:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Preşedinte pentru Liga Studenţilor facultăţii,
Reprezentant de an,
Student consilier,
Reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului Facultăţii

3.5. Student senator

3.6. Reprezentantul studenţilor în Biroul Executiv al Senatului Universităţii Politehnica
3.7. Preşedinte al Comitetului Studenţesc de cămin,
3.8. Responsabil de palier,
4.

Prezentul regulament se referă la organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor
cuprinse la punctele: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 şi 3.6. Pentru celelalte structuri şi funcţii de
reprezentare există regulamente proprii de alegeri, organizare şi funcţionare.

5.

Alegerile se organizează pentru structurile şi funcţiile de reprezentare prevăzute la
articolul 4. În cazul eliberării unui loc în funcţiile şi structurile de de reprezentare a
studenţilor, se procedează la alegeri parţiale.

6.

Persoanele care candidează pentru structurile şi funcţiile de reprezentare studenţeşti,
trebuie să aibă calitatea de student al Universitatii “POLITEHNICA” din Timişoara la
una dintre cele trei forme de învaţământ: licenţă, master sau doctorat.

7.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi în Senatul Universităţii sunt aleşi
în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, pentru o perioadă de doi ani, cu
revalidare de către Consiliul Reprezentanţilor de an din facultate în fiecare an, conform
Cartei universitare şi în condiţiile legii.

8.

Alegerile se fac în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, pe bază de
buletine de vot, conform Anexei 2.

9.

Calitatea de membru în funcţiile şi structurile de reprezentare a studenţilor din
Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara se pierde în următoarele cazuri:
- odată cu pierderea calităţii de student (absolvirea unui ciclu de învăţământ,
exmatricularea, ş. a.);
- întreruperea studiilor pentru o perioadă mai mare de un semestru;
- absenţe nemotivate, la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei şedinţe pe
parcursul unui an universitar;
- neimplicarea în activităţile din fişa postului, Anexa 3
- alte situaţii menţionate în Carta U.P.T.

10.

Locurile devenite vacante se ocupă prin alegeri parţiale. Alegerea unei persoane trebuie
să se facă pe baza acordului prealabil al acesteia.

11.

Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii în
proporţie de minim 25% din numărul membrilor structurilor respective, conform legii.

12. Studenţii desemnează reprezentanţii lor în Consiliul facultăţii şi candidaţii lor pentru
Senatul universitar din rândul studenţilor consilieri.
13.

Se recomandă reprezentarea tuturor celor trei cicluri de învăţământ (licenţă, master şi
doctorat) în Consiliile facultăţilor şi în Senatul UPT.

14.

Numărul de locuri atribuit studenţilor în Senatul UPT este de 17 studenţi, dintre care un
student masterand şi un student doctorand delegaţi de către organizaţiile studenţeşti
legal constituite, membre ale Convenţiei Organizaţilor Studenţeşti din Politehnică
(COSPol) şi 3 studenţi delegaţi de drept de către organizaţiile studenţeşti legal
constituite, membre ale Convenţiei Organizaţilor Studenţeşti din Politehnică (COSPol),
cei 3 fiind studenţi din facultăţi diferite.

15.

Responsabilitatea organizării şi bunei desfăşurări a alegerilor reprezentanţilor
studenţilor în Consiliul facultăţii si Senatul universităţii, revine organizaţiilor

studenţeşti legal constituite sau în lipsa acestora, Consiliului Reprezentanţilor de an din
facultatea/Departamentul în cauză.
16.

Alegerile se desfăşoară pe parcursul unei zile, în intervalul orar 10:00-18:00. Toţi
studenţii înmatriculaţi au dreptul de a-şi exprima votul pe baza carnetului de student sau
a cărţii de identitate pentru candidaţii din facultatea respectivă. Alegerile vor fi validate
indiferent de numarul studenţilor prezenţi la vot.

17.

Candidaturile se depun şi se înregistrează la organizaţia studenţească legal constituită
din fiecare facultate, sau în lipsa acesteia la Consiliul Reprezentanţilor de an. Acestea
sunt făcute publice prin afişarea şi publicarea listei nominale a candidaturilor pentru
reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii, respectiv în Senatul Universităţii pe
pagina WEB a organizatiei studenţeşti.

18.

Se declară alese în funcţiile de reprezentant al studenţilor în limita locurilor disponibile
persoanele care au numarul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare.

19.

În cazul în care nu se ocupă toate posturile disponibile, se va organiza un nou proces de
alegeri într-o perioadă cuprinsă între o saptamână şi maxim trei săptămâni, conform
procedurii descrise în regulament.

20.

Contestaţiile privitoare la alegeri se depun la Liga Studenţilor sau în lipsa acesteia la
Consiliul Reprezentanţilor de an, în termen de 48 de ore de la data alegerilor respective
şi se rezolvă de către Biroul Executiv al ligii.

21.

Studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să redacteze un raport de activitate la sfârşitul
mandatului sau ori de câte ori le este solicitat de către studenţi.

II. CRITERII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ STUDENŢII
ÎN CONSIILE FACULTĂŢILOR RESPECTIV ÎN SENATUL
REPREZENTANŢI
UNIVERSITĂŢII
Conform legii, Universitatea nu poate condiţiona calitatea de student reprezentant.
III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR:

1. Alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor de an /serie/secţie
1.1. Masa electoare este constituită din studenţii anului/seriei/secţiei pentru care se organizează
alegeri.
1.2. La începutul fiecărui an universitar, organizaţia studenţească legal constituită din fiecare
facultate, sau în lipsa acesteia, Consiliul reprezentanţilor de an (denumiţi în continuare
organizatori ai alegerilor) va organiza alegeri pentru desemnarea Reprezentantului fiecărui
an/ serie / secţie de studiu astfel:
1.2.1. cu cel putin şapte zile înainte de alegeri se va anunţa calendarul alegerilor.
1.2.2. studenţii interesaţi, din anul/seria/secţia respectivă, vor depune la organizatori un

Curriculum Vitate.
1.2.3. În ziua stabilită pentru alegeri, la începutul sau finalul uneia dintre orele de curs, doi
reprezentanţi organizatorilor alegerilor, alaturi de încă doi reprezentanţi desemnaţi de către

anul de studiu pentru care se organizează alegerea reprezentantului, vor proceda la
formarea comisiei de alegeri.
1.2.4. Mai departe se vor prezenta candidaţii, aceştia fiind invitaţi să rostească o alocuţiune, după
care pasul următor va fi reprezentat de procesul de votare.
1.2.5. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces verbal, care va fi înaintat spre
validare şi păstrare, împreună cu buletinele de vot, Biroului organizaţiei studenţeşti sau
Consiliului Reprezentanţilor de an.
1.2.6. Procesul verbal va fi semnat de către membrii comisiei de alegeri şi eventual contrasemnat
de către cadrul didactic care a asistat la procesul de alegeri în calitate de observator.
1.3. Reprezentanţii aleşi ai fiecărei serii/an de studiu sunt membrii de drept ai Consiliului
Reprezentanţilor de an din facultatea respectivă.

2. Alegerile pentru desemnarea reprezentantilor studenţilor în Consiliul
Facultăţii de la toate cele 3 cicluri de studiu (licenţă, masterat şi doctorat)
precum şi a studenţilor în Senatul Universităţii de la ciclul licenţă
2.1. Organizaţia studenţească legal constituită din fiecare facultate, sau în lipsa acesteia,
Consiliul reprezentanţilor de an (denumiţi în continuare organizatori ai alegerilor) va
organiza alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor de la cele trei cicluri (licenţă,
master şi doctorat) în Consiliul Facultăţii precum şi a studenţilor în Senatul Universităţii de
la ciclul licenţă, astfel:
2.1.1. organizaţia studenţeasă legal constituită din facultate îşi deleagă un student consilier, din
locurile disponibile pentru studenţii consilieri, prin votul membrilor Biroului de
Conducere al organizaţiei. Studentul consilier delegat de organizaţie poate fi ales oricând
pe parcursul anului. Restul posturilor disponibile pentru studenţii consilieri, se aleg
democratic, prin vot universal, direct şi secret conform procedurii descrise mai jos.
2.1.2.

Organizaţiile studenţeşti legal constituite din Convenţia Organizaţilor Studenţeşti din
Politehnică (COSPol) deleagă în Senatul Universităţii 3 studenţi de la 3 facultăţi diferite,
precum şi cei doi studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii la ciclul masterat,
respectiv doctorat. Aceştia pot fi aleşi oricând pe parcursul anului. Restul posturilor
disponibile pentru studenţi în Senatul Universităţii se aleg democratic, prin vot universal,
direct şi secret de către studenţii din fiecare facultate. Numărul studenţilor senatori de la
fiecare facultate este direct proporţional cu numarul total al studenţilor din facultate şi se
aleg conform procedurii descrise mai jos.

2.1.3. cu cel puţin 14 zile înainte de data stabilită pentru alegeri se va anunţa calendarul
alegerilor.
2.1.4. studenţii interesaţi vor depune la organizatorii alegerilor, un dosar care să conţină un
Curriculum Vitate, o scrisoare de intenţie si o poza cu cel putin 7 zile înainte de data stabilită
pentru alegeri.

2.1.5. cu 7 zile înainte de data stabilită pentru alegeri pe site-ul organizaţiei precum şi la
avizierul facultăţii se va afişa lista candidaţilor. Pe site-ul organizaţiei se vor publica de
asemenea cv-ul, scrisoarea de intentie si cate o poza a fiecarui candidat.

2.1.6. în ziua stabilită pentru alegeri se va desemna o comisie de alegeri formata din 3
organizatori care se va ocupa pe tot parcursul zilei de supravegherea procesului de vot.
2.1.7. în data stabilită pentru alegeri se va organiza o urnă de vot sigilată în holul central al
facultăţii în intervalul orar 10:00-18:00. La urna de vot vor fi disponibile cv-urile,
scrisorile de intenţie şi pozele candidaţilor.
2.1.8. la alegeri au drept de vot toţi studenţii facultăţii, indiferent de cilcul de studiu, doar pe
baza carnetului de student sau a cărţii de identitate. Comisia de alegeri va avea
disponibilă lista tuturor studenţilor înmatriculaţi de la secretariatul facultăţii. Fiecare
student înainte să voteze va semna pe listă în dreptul numelui.
2.1.9. la încheierea procesului de vot comisia de alegeri, în prezenţa candidaţilor, va deschide
urna şi va număra voturile. Rezultatul alegerilor va fi consemnat în procesul verbal.
2.1.10. Un candidat nu este ales în cazul în care acumulează mai mult de 50% de voturi de NU,
ditre voturile exprimate. Pentru ca alegerile să fie validate nu este necesar un număr
minim de voturi.

3. Alegerea reprezentantului în Biroul Consiliului Facultăţii
3.1. Reprezentantul studenților în Biroul Consiliului Facultății este ales de către Biroul de
Conducere al organizației din facultate dintre studenţii consilieri.
3.2. Acesta poate fi ales oricând pe parcursul anului.

4. Validarea studenţilor reprezentanţi
4.1. Rezultatele alegerilor se prezintă într-un dosar care conţine:
- Lista reprezentanţilor aleşi în Consiliul facultăţii
- Lista reprezentanţilor de la ciclul licenţă aleşi pentru Senatul Universităţii
- Procesul-verbal de şedinţă
- Procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor.
- Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
4.2. Documentele enumerate mai sus vor fi transmise conducerii facultăţii în 24 de ore de la data
alegerilor.
4.3. Conducerea facultăţii va face demersurile necesare validării noilor reprezentanţi ai
studenţilor în Consiliul facultăţii, respectiv în Senatul UPT.
4.4. Mandatul noilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii începe din momentul validării acestora
de către Consiliul Facultăţii, respectiv a studenţilor senatori de către Senatul Universităţii. În
intervalul dintre data alegerilor şi cea a validării, activitatea de reprezentare este asigurată de
reprezentanţii aflaţi în exerciţiu până la validarea noilor reprezentanţi.

5. Alegerea Reprezentantului Studenţilor în Biroul Executiv al Senatului
5.1.Reprezentantul studenţilor în Biroul Executiv al Senatului este delegat de drept în Consiliul de
Administraţie al Universităţii
5.2. Se întrunesc în şedinta comună reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti legal constituite din
UPT, noii studenţi senatori şi studenţii senatori care îşi încheie mandatul.
5.3. Preşedintele prezidiului invită studentii senatori care îşi încheie mandatul să prezinte
raportul de activitate, urmat de discuţii. După prezentarea raportului studenţi senatori care şiau încheiat mandatul se retrag.
5.4. Şedinţa de alegeri va fi condusă de către Decanul de vârstă al reprezentanţilor prezenţi, iar
dacă este îndeplinit cvorumul, adică minim 2/3 din efectiv, se poate trece mai departe.
5.5. Preşedintele prezidiului, propune alegerea unui secretariat şi a unei comisii de numărare a
voturilor.
5.6. Se aleg minim două persoane pentru secretariat, în vederea întocmirii procesului verbal.
5.7. Se alege o comisie de numărare a voturilor din care nu pot face parte cei care şi-au depus
candidaturile pentru alegeri. După caz, în timpul derulării adunării, componenţa comisiei de
numărare a voturilor poate fi schimbată pe baza votului deschis.
5.8. Preşedintele prezidiului invită candidaţii să se prezinte după care aceştia pot fi interpelaţi.
5.9. Se trece la procesul de vot.
5.10. În continuare, dintre reprezentanţii în senatul universităţii, organizaţiile studenţeşti îşi
aleg reprezentantul în Biroul Executiv al Senatului.
5.11. Rezultatele şedinţei de alegeri se prezintă într-un dosar care conţine următoarele
documente:
-

Numele şi prenumele reprezentantului în BEx
Procesul-verbal de şedinţă semnat de membrii
secretariatului.
Procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor
Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin.

prezidiului

şi membrii

5.12. Documentele enumerate mai sus vor fi transmise la Rectoratul UPT, în termen de 24 de
ore de la data alegerilor.

6. Alegerea reprezentantului studenţilor în Consiliul de Administraţie al
Consorţiului Universitar al Timişoarei
6.1. Alegerea precum şi alte condiţii referitoare la reprezentantul studenţilor din partea
Universităţii „Politehnica” din Timişoara în Consiliul de Administraţie al Consorţiului
Universitar al Timişoarei (CUT) se face conform Actului Constitutiv al Consorţiului

IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. Prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi
funcţiile de reprezentare a studenţilor a fost aprobat de către Biroul Senatului
Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara, în data de 02.04.2011, intrând în vigoare
la aceeaşi dată şi producând efecte la alegerile reprezentanţilor studenţilor care au loc
începând cu anul universitar 2011 – 2012, sau începând cu anul universitar 2010-2011 în
cazul posturilor vacante existente.
2.

Anexa 1 - procesul verbal de alegeri, Anexa 2 - modelul buletinului de vot şi Anexa 3 –
fişa postului studentului reprezentant fac parte integrantă din prezentul Regulament.

3. Prezentul regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi
funcţiile de reprezentare a studenţilor este parte integrantă a CARTEI Universităţii
“POLITEHNICA” din Timişoara şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Politehnica din
Timişoara.
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