METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR
PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE
FACULTĂȚILOR, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI
Prezenta metologie a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a alegerilor
pentru reprezentanții studenților din Senatul Universității și Consiliile Facultăților.

CAPITOLUL I
Principii și norme
Art. 1 Repartizarea locurilor studenților în Senat şi Consiliu pentru fiecare facultate este stabilită
de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea alegerilor în Universitatea Politehnica din
București și Carta Universităţii și se regăsește în Anexa 1 la prezenta Metodologie.
Art. 2 (1) Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în
Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și
Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat în cadrul facultăţiilor la una dintre
cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat şi nu poate fi limitat din motive de vârstă,
medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori
sex, sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.
(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care:
a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
c) au statutul de angajaţi ai universităţii.
Art. 3 Studenţii unei facultăţi pot candida doar pe funcţiile repartizate facultăţii din care fac parte.
Art. 4 Studenţii unei facultăţi pot alege doar candidaţii înscriși pe funcţiile repartizate facultăţii
din care fac parte.
Art. 5 Un student ce este înscris la două facultăţi nu poate candida decât pe funcţiile repartizate
uneia dintre acestea.
Art. 6 Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau
reprezentant în Senatul Universității.
Art. 7 Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim trei
mandate cumulate, indiferent de poziție.

CAPITOLUL II
Desfăşurarea alegerilor
Art. 8 Pentru organizarea alegerilor, asociaţiile studenţești din Universitatea Politehnica din
Bucureşti vor înfiinţa un Birou Electoral. Biroul Electoral este cel care organizează alegerile la
nivelul întregii universități
Art. 9 Calendarul alegerilor:
 27.02 - 12.03.2019: depunerea candidaturilor
 13.03.2019: validarea candidaturilor
 14.03 - 19.03.2019: promovarea candidaturilor
 20.03.2019 15:00-21:00: desfășurarea alegerilor
 21.03.2019: anunțarea și publicarea rezultatelor
Art. 10 (1) Alegerile pentru desemnarea studenților reprezentanți în Senatul Universității și
Consiliile Facultăţilor se desfăşoară în Holul AN din clădirea Rectoratului.
(2) Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 15:00 - 21:00.
(3) Pentru fiecare facultate din cadrul UPB va fi amenajată o urnă şi o cabină de vot unde
studenţii să îşi poată exprima votul.
Art. 11 Candidaturile se trimit online, la adresa alegeri.studenti@upb.ro. Subiectul mail-ului
trebuie să respecte structura „[Alegeri Senat/Consiliu] Facultatea ____________”.
Art. 12 Dosarul de candidatură va conţine o adeverință de student eliberată de facultatea pentru se
depune candidatura, un formular de înscriere (Anexa 2), o declarație pe propria răspundere (Anexa
3) și un CV. Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul www.upb.ro.
Art. 13 Alegerile se consideră valide, indiferent de numărul studenților care participă la vot.
Art. 14 După încheierea procedurii de votare, Biroul Electoral, va proceda la numărarea voturilor
obţinute de fiecare candidat şi consemnarea rezultatului votului.
Art. 15 Sunt desemnaţi membri ai Consiliului Facultăţii sau ai Senatului Universității, studenții
care au obținut cele mai multe voturi. Selecția se va realiza în ordinea numărului cel mai mare de
voturi, până la completarea numărului total de locuri desemnat studenților în funcție de caz:
Consiliul Facultății sau Senatul Universității.

Anexa 1

Facultatea

Studenți reprezentanți Studenți reprezentanți
în Senatul Universității în Consiliul Facultății

Facultatea de Inginerie Electrică

2

10

Facultatea de Energetică

3

11

Facultatea de Automatică și Calculatoare

4

11

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației

4

11

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

2

11

Facultatea de Ingineria și Managementul
Sistemelor Tehnologice

4

11

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

1

8

Facultatea de Transporturi

3

11

Facultatea de Inginerie Aerospațială

1

8

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

1

8

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința
Materialelor

2

11

Facultatea de Inginerie în Limbi Straine

2

8

Facultatea de Științe Aplicate

1

11

Facultatea de Inginerie Medicală

1

4

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și
Managementul Afacerilor

1

7

Anexa 2
FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA ALEGERILE PENTRU REPREZENTANȚII
STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR

Nume:
Prenume:
E-mail:
Telefon:
Facultate (facultatea în cadrul căreia se depune candidatura):
Anul:
Grupa:
Funcția (pentru care se depune candidatura – Student Senator/ Student Consilier):
Membru actual în structurile de conducere (Student Senator/ Student Consilier):

Data,

Semnătura,

Anexa 3

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a, __________________________, student în anul _________, la Facultatea
__________________________________, specializarea _____________________, declar că nu am
statutul de angajat/ă al Universității Politehnica din București și nu am fost sancţionat/ă pentru abateri de

la regulile de conduită academică.

Data,

Semnătura,

