REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
A ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII
STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂTILOR

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile cap. XI, art. 207-215, din Legea
EducaţieiNaţionale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,si ale Cartei Universităţii
Politehnica din Bucureşti, fiind în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului
Român.

CAPITOLUL I
Principii
Art. 1 Prezentul document (denumit în continuare „Regulament”) stabileşte principiile de bază privind
alegerea reprezentanților studenţilor în structurile administrative şi de conducere ale Universităţii
Politehnica din Bucureşti.
Art. 2 Dreptul la reprezentarea studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în cadrul
Consiliilor Facultăților, Senatului și Consiliului de Administrație al Universității, din Principiile
Declaraţiei de la Lisabona, este în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului
Român. Studenţii, prin reprezentantii lor, trebuie să fie parteneri decizionali în cadrul structurilor
relevante din segmentul educaţionalşi nu numai beneficiari ai serviciilor educaţionale.
Art. 3 Prezentul Regulament se aplică tuturor studenţilor ce studiază în cadrul Universităţii Politehnica
din Bucureşti.
Art. 4 Studenții aleși conform prezentului Regulament sunt după caz, membri de drept în Consiliile
Facultăților, Senatului și Consiliului de Administrație al Universităţii Politehnica din Bucureşti.
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CAPITOLUL II
Norme
Art. 5 La nivelul Universităţii Politehnica din București studenţii pot alege şi pot fi aleşi în următoarele
funcţii:
a) Student reprezentant în Consiliul Facultății;
b) Student reprezentant în Senatul Universității;
c) Student reprezentant în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație UPB.
Art. 6 Repartizarea locurilor pentru senat şi consiliu pentru fiecare facultate este stabilită de
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea alegerilor in Universitatea Politehnica din București si
Carta Universității.
Art. 7 (1) Pentru funcțiile enumerate la cap. I Art. 5 a) şi b) 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 exmatriculaţişi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
c) au statutul de angajaţi ai universităţii.
Art. 8 Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin votul universal, direct şi secret.
Art. 9 Studenţii unei facultăţi pot candida doar pe funcţiile repartizate facultăţii din care fac parte.
Art. 10 Studenţii unei facultăţi pot alege doar candidaţii înscriși pe funcţiile repartizate facultăţii din
care fac parte.
Art. 11 Un student ce este înscris la două facultăţi nu poate candida decât pe funcţiile repartizate uneia
dintre acestea.
Art. 12 Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau
reprezentant în Senatul Universității.
Art. 13 Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate
cumulate, indiferent de poziție.
Art. 14 Organizarea alegerilor revine în sarcina AsociaţieiStudenţilor din Universitatea Politehnica din
Bucureşti.
Art. 15 Alegerile reprezentanţilorstudenţilor au loc din doi în doi ani, sau ori de câte ori este nevoie
conform calendarului aprobat în senatul universității.
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CAPITOLUL III
Desfăşurarea alegerilor
Art. 16 Pentru organizarea alegerilor AsociaţieiStudenţilor din Universitatea Politehnica din
Bucureştivaînfiinţa un Birou Electoral.
Art. 17 (1) Biroul Electoral este cel care supervizează alegerile în ceea ce privește respectarea
prevederilor prezentului Regulament la nivelul întregii universități.
(2) Biroul Electoral este constituit din câte un membru din fiecare facultate desemnat de
Asociația Studenților din Universitatea Politehnica din București la propunerea asociațiilor studențești
din fiecare facultate, aceștia neavând dreptul de a candida pentru nicio poziție.
(3) Deciziile Biroului Electoral se iau cu majoritate plus 1 si sunt obligatorii pentru desfășurarea
alegerilor și se consemnează într-un proces-verbal.
Art. 18 Calendarul alegerilor va fi facut public studenţilor cu cel puţin 10 zile înainte de data anunţată a
alegerilor.
Art. 19 (1) Biroul Electoral va asigura tipărirea buletinelor de vot:
(2) Fiecare buletin de vot va fi semnat şiştampilat cu ştampilaAsociaţieiStudenţilor din
Universitatea Politehnica din Bucureşti. Buletinele de vot neştampilate sau nesemnate vor fi considerate
nule.
(3) Pentru fiecare facultate vor exista 2 buletine de vot, după cum urmează:
a) Buletin de vot pentru studenţiireprezentanţi în consiliu;
b) Buletin de vot pentru studenţiireprezentanţi în senat.
(4) Pe buletinele de vot se înscriu, numele studenților care şi-au depus candidatura în prealabil si
care a fost confirmată de către Biroul Electoral.
(5) Pe fiecare buletin de vot, candidaţii vor fi aşezaţi în ordine alfabetică.
(6) Pe fiecare buletin de vot, va fi trecut numarul locurilor totale repartizate pentru facultatea
respectivă.
Art. 20 Alegerile se consideră valide, indiferent de numărul studenților care participă la vot.
Art. 21 După încheierea procedurii de votare, Biroul Electoral, va proceda la numărarea voturilor
obţinute de fiecare candidat şi consemnarea rezultatului votului.
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Art. 22 Sunt desemnați 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.
Art. 23 Se va constitui o listă de rezervă formată din studenții care au participat la alegeri, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obținute, dar care nu au întruit numărul suficient de voturi pentru a
fi desemnați studenți reprezentanți.
Art. 24 Candidații au dreptul să își facă campanie pana la maxim ora 23:59 în ziua care precede ziua
alegerilor.
Art. 25 Campania în ziua alegerilor este strict interzisă.
Art. 26 Încălcarea Art. 25 poate atrage eliminarea din cursa electorală
Art. 27 În cazul in care nu se vor ocupa toate locurile din consiliu sau senat se vor reface alegerile
pentru locurile vacante
Art. 28 Contestațiile se depun in maxim 2 zile de la anunțarea rezultatelor pe adresa de email
alegeristudenti@upb.ro.
Art. 29 După rezolvarea contestațiilor lista finală a studenților aleși va fi afișată pe siteul www.upb.ro.
Art. 30 După rezolvarea contestațiilor și afișarea listei finale a studenților aleși pe siteulwww.upb.ro
biroul electoral își încetează activitatea.
Art. 31 Dacă 2 sau mai mulți candidați au același număr de voturi, pentru a ocupa un loc, se va organiza
un tur 2 de alegeri.

CAPITOLUL IV
Alegerile la nivelul Consiliilor Facultăților
Art. 32 (1) Alegerile pentru desemnarea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăţilor se desfăşoară
în Holul AN.
(2) Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 09:00 - 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. 33 Candidaturile pentru Consiliul Facultăţii se depun online, la adresa alegeristudenti@upb.ro, cu
cel putin5 zile înainte de data anunţată a alegerilor. Dosarul de candidatură va conţine un formular de
înscriere de pe site-ul www.upb.ro şi un C.V. Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul
www.upb.ro, cu o zi înaintea alegerilor. După afișarea pe site-ul www.upb.ro urmează trei zile de
campanie.
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Art. 34 După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral va valida/invalida rezultatul
alegerilor. În caz de invalidare, pe motive bine întemeiate, alegerile se vor reorganiza în termen de 2
zile.
Art. 35 (1) Biroul Electoral va anunţa rezultatele alegerilor în ziua urmată alegerilor, prin publicarea
listei candidaţilorşi a numărului de voturi obţinut pe site-ul www.upb.ro.
(2) Biroul Electoral va înainta Consiliului fiecărei facultăţi în exerciţiu o informare privind
alegerile la nivelul studenților aleși ca membri în Consiliul Facultăţilor care avizează, iar Senatul
validează rezultatele.
Art. 36 (1) Reprezentanții studenţilor din consiliu pot fi revocați înainte de termen, la propunerea
asociaţieistudenţești din cadrul facultății sau a AsociaţieiStudenţilor din Universitatea Politehnica din
Bucureşti și a majorității studenților din Consiliu/Senat, propunerea validată prin votul majoritar al
studenților din Consiliu/Senat confirmată prin votul majoritar alstudenţilorreprezentaţi în consiliu.
(2) Revocarea se va dispune în cazul în care reprezentantul studenţilor în consiliu înregistrează 3
absenţe de la întrunirile Consiliului Facultăţii.
(3) Vor fi considerate absenţe motivate cele înregistrate din motive ce ţin de exerciţiulfuncţiei de
reprezentant, cauzate de starea de sănătate sau de participarea acestuia la activități didactice, competiţii
culturale, sportive, etc., organizate de universitate sau de facultate. În toate cazurile, reprezentantul va
prezenta documente justificative în acest sens, până cel târziu la următoarea ședință de consiliu.
(4) Reprezentanţiirevocaţi în condiţiile prezentului regulament nu mai au dreptul de a candida
pentru niciuna din funcțiile menționate la Art. 5.
Art. 37 Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor în consiliu poate avea loc în următoarele cazuri:
a) prin demisie motivată;
b) prin pierderea calităţii de student;
c) la propunerea asociaţieistudenţești, în cazul în care reprezentantul a adus prejudicii de imagine
acesteia, facultăţii din care face parte sau universității;
d) prin efectul revocării, potrivit dispoziţiilor Art. 36 alin. (1) și (2)
Art. 38 La încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultatii, locul vacant va fi
ocupat de un student de pe lista suplimentară în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
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CAPITOLUL V
Alegerile la nivelul Senatului Universității
Art. 39 (1) Alegerile pentru desemnarea studenților reprezentanți în Senatul Universității se desfăşoară
în Holul AN.
(2) Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 09:00 - 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. 40 Candidaturile pentru Senatul Universității se depun online, la adresa alegeristudenti@upb.ro, cu
cel putin5 zile înainte de data anunţată a alegerilor. Dosarul de candidatură va conţine un formular de
înscriere de pe site-ul www.upb.ro şi un CV. Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul
www.upb.ro, cu o zi înaintea alegerilor.
Art. 41 După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral va valida/invalida rezultatul
alegerilor. În caz de invalidare alegerile se vor reorganiza în termen de 2 zile.
Art. 42 (1) Biroul Electoral va anunţa rezultatele în ziua următoare alegerilor, prin publicarea listei
candidaţilorşi a numărului de voturi obţinut pe site-ul www.upb.ro.
(2) Biroul Electoral va înainta Senatului Universității o informare privind alegerile la nivelul
studenților aleși ca membri în Senatul Universității, pentru validare.
Art. 43 (1) Reprezentanții studenţilor din senat pot fi revocați înainte de termen, la propunerea
asociaţieistudenţești din cadrul facultății sau a AsociaţieiStudenţilor din Universitatea Politehnica din
Bucureşti, confirmată prin votul majoritar alstudenţilorreprezentanţi în senat.
(2) Revocarea se va dispune şi în cazul în care reprezentantul studenţilor din senat înregistrează 3
absenţe de la întrunirile Senatul Universității. Revocarea devine efectivă prin votul majoritar al
studenţilorreprezentanţi în senat, iar senatul validează.
(3) Vor fi considerate absenţe motivate cele înregistrate din motive ce ţin de exerciţiulfuncţiei de
reprezentant, cauzate de starea de sănătate sau de participarea acestuia la activități didactice, competiţii
culturale, sportive, etc., organizate de universitate sau de facultate. În toate cazurile, reprezentantul va
prezenta documente justificative în acest sens, până cel târziu la următoarea ședință de senat..
(4) Reprezentanţiirevocaţi în condiţiile prezentului regulament nu mai au dreptul de a candida
pentru niciuna din funcțiile menționate la Art. 5.
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Art. 44 Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor în senat poate avea loc în următoarele cazuri:
a) prin demisie motivată;
b) prin pierderea calităţii de student;
c) la propunerea asociaţieistudenţești, în cazul în care reprezentantul a adus prejudicii de imagine
acesteia, facultăţii din care face parte sau universității;
d) prin efectul revocării, potrivit dispoziţiilor Art. 43 alin. (1) și (2)
Art. 45 Reprezentantulstudenţilor din Biroul Executiv al Consiliului de Administrație este ales dintre şi
de către studenţii senatori. Toţistudenţii senatori au drept de vot.
Art. 46 Reprezentantul studenţilor din Biroul Executiv al Consiliului de Administrație este ales înainte
de prima ședință de senat care va avea loc după alegerile studenților reprezentanți.
Art. 47 La încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor în Senatului Universității, locul vacant va fi
ocupat de un student de pe lista suplimentară în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute
sau se vor organiza noi alegeri.

CAPITOLUL VI
Drepturile studenţilorreprezentanţi
Art. 48 Studenţiireprezentanţi au dreptul:
a) de a-şi exprima liber punctul de vedere;
b) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravin Cartei Universitare;
c) de a avea acces la orice informaţieşi procedură legată de organizarea, implementarea şi evaluarea
învăţământului din facultate/universitate;
d) de a solicita şi primi sprijin din partea universităţii în cazul în care prin exercitarea drepturilor sau
obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru al comunităţii academice sau de
personalul universităţii;
e) de a cere sprijin din partea asociaţieistudenţești din facultatea din care face parte;
f) de a participa în alte comisii din universitate/facultate.
g) de a face parte din Comisiile de lucru ale Consiliului Facultății/Senatului.
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CAPITOLUL VII
Obligaţiile studenților reprezentanți
Art. 49 Studenţii reprezentanţi au obligaţia:
a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale
studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;
b) de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale şi
informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;
c) de a informa şi de a colabora cu asociaţiastudenţească din facultatea din care face parte în mod
constant;
d) de a informa semestrial studenţii despre activitatea lor în structurile în care au fost aleşi;
informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultăţii și al asociaţeistudenţilor;
e) de a media comunicarea dintre studenţişi universitate;
f) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;
g) de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
h) de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de învăţământ;
j) de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul de Etică,
prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a Consiliului Facultăţiişi a Senatului sau alte
regulamente ce-i privesc pe studenţiireprezentaţi;
k) de a respecta Carta Universității, Codul de Etică universitară, prezentul Regulament şi alte
hotărâri şi regulamente privind statutul studenţilor.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 50 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea AsociaţieiStudenţilor din Universitatea
Politehnica din Bucureşti, a unei treimi dintre studenţii senatori, a minim jumătate din numărul de
studenți consilieri din oricare facultate, sau la propunerea a oricărei asociații studențești din cadrul
universității.
Art. 51 Senatul validează rezultatele alegerilor pe baza procesului verbal întocmit de Biroul Electoral.
Art. 52 Prezentul regulament precum și orice modificare / completare a acestuia se aduce la cunoștința
conducerii UPB.
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