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REVIZIA 1 

 

Introducere: sesiunea curentă de alegeri pentru studenți are ca scop completarea locurilor alocate 

studenților în structurile de conducere ale UNAGE care au fost vacantate în perioada scursă de la alegerile 

anterioare. Textul acestei metodologii este adaptat conform scopului său (Art. 1). 

Intervalul orar de desfasurare a alegerilor: 10:00-16:00, la Facultati, in data de 14.11.2017  

 

Art. 1. Aceasta metodologie se fundamenteaza pe metodologia de alegeri publicata pe sit-ul UAGE 

www.arteiasi.ro la sectiunea Alegeri / Alegeri 2016. Alegerile sunt derulate în mod independent de către 

studenți, cu sprijinul logistic asigurat de către structurile UNAGE. 

(METODOLOGIE-ALEGERI-UAGE-2016.pdf) 

Numărul total de studenți reprezentanți în structurile de conducere este: 

FICSMT  4 studenti in Consiliul Facultatii;  3 studenti în Senat; 
FAVD   6 studenti in Consiliul Facultatii;  4 studenti în Senat; 
FT   2 studenti in Consiliul Facultatii;  1 student în Senat; 
CSUD   2 studenti doctoranzi in Consiliu (La alegerile pentru studentii reprezentanti in CSUD 
participa doar studentii doctoranzi). 
 

http://www.arteiasi.ro/
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Numărul de locuri vacantate este: 

Consiliul de Administrație al UNAGE 0 locuri 

FICSMT  2 locuri studenti in Consiliul Facultatii;  3 locuri studenti în Senat; 
FAVD   2 locuri studenti in Consiliul Facultatii;  1 loc studenti în Senat; 
FT   0 locuri studenti in Consiliul Facultatii;  1 loc student în Senat; 
CSUD   2 studenti doctoranzi in Consiliu (La alegerile pentru studentii reprezentanti in CSUD 

participa doar studentii doctoranzi). 

Comisia electorală centrală a UNAGE este stabilită conform Metodologiei de alegeri 2016 și funcționează în 

această sesiune de alegeri. 

Comisiile electorale ale secțiilor de votare, care sunt constituite la nivel de Facultate, sunt compuse din 

studenții aleși la sesiunea anterioară de alegeri, al căror mandat nu a încetat, prin completare cu un 

student din respectiva Facultate desemnat de către Asociația studenților și un cadru didactic desemnat de 

către Consiliul facultății, cu rol de a sprijini activitatea independentă a studenților. 

Art. 2. a) Metodologia de alegeri sectiunea studenti reglementeaza participarea studentilor UNAGE, 

membri ai comunitatii academice a UNAGE, la alegerea conducerilor academice ale UNAGE. Cadrele 

didactice ale UNAGE care sunt si studenti ai UNAGE nu participă la aceste alegeri. 

b) Candidatii alesi la alegerile curente ocupa functiile de conducere dupa validarea alegerilor de catre 

Senatul UNAGE. 

 

Art. 3.  Lista electorilor studenti și candidaturile depuse de către studenți se publică prin grija 

secretariatelor Decanatelor la avizierul Facultății, conform calendarului alegerilor. 

 

Art. 4. Activitatea aferenta Alegerilor sectiunea studenti este organizata conform Art. 24 din Metodologia 

generala: 

 

Art. 24. Reprezentantii studentilor 

Alegerile reprezentantilor studentilor în Consiliile facultatilor si în Senat sunt organizate de studenti 

cu sprijinul logistic al conducerilor facultatilor si al DGA. 

[…]  

(extras din METODOLOGIE-ALEGERI-UAGE-2016.pdf) 

 

Art. 5. Reprezentarea studentilor in structurile de conducere (Consiliul Facultatii, Senat, Consiliu de 

Administratie, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat) si modalitatea de alegeri sunt 

reglementate in Art. 4, Art. 17, Art. 19, Art. 33, astfel: 

 

Art. 4. Pentru urmatoarele functii, alegerile se desfasoara pe baza de: 

1. Vot direct si secret 
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[…] 

La nivelul facultatii: 

- Reprezentantii cadrelor didactice si de cercetare în Consiliul facultatii sunt alesi prin votul 

universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din facultate, iar 

reprezentantii studentilor sunt alesi prin vot universal, direct si secret de catre studentii facultatii. 

La nivelul universitatii: 

- Senatul universitar - membrii senatului universitar, fara exceptie, sunt stabiliti prin vot universal, 

direct si secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studentilor. […] 

- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat se stabileşte prin votul universal, direct şi 

secret al conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală. Din totalul de 7 membri ai consiliului, 2 

sunt doctoranzi, aleşi prin vot universal, direct şi secret de către doctoranzii Şcolii Doctorale a 

UNAGE. 

 

Art. 17. Senatul universitar este compus din 75% personal didactic si de cercetare si din 25% 

reprezentanti ai studentilor. În UNAGE s-a stabilit un numar de 32 de membri în senat (24 cadre 

didactice si 8 studenti). Toti membrii senatului universitar, fara exceptie, sunt stabiliti prin vot 

universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studentilor. 

Fiecare facultate va avea reprezentanti în senatul universitar, pe cote-parti de reprezentare 

stipulate in Carta universitara si anume: 

- 24 reprezentanti ai facultatilor în Senat (cadre didactice): 

[…] 

- 8 Reprezentanti ai studentilor, masteranzilor si doctoranzilor în senat: 

FICSM  3 studenti, 

FAVD  4 studenti 

FT 1 student 

 

Art. 19. La nivelul facultatii, stabilirea structurilor si a functiilor de conducere se face dupa 

urmatoarea procedura: 

a) Componenta membrilor consiliului facultatii este de maximum 75% cadre didactice si de 

cercetare, respectiv minimum 25% studenti. Reprezentantii cadrelor didactice si de cercetare în 

consiliul facultatii sunt alesi prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de 

cercetare titulare din facultate, pe principiul reprezentativitatii specializarilor iar reprezentantii 

studentilor sunt alesi prin vot universal, direct si secret de catre studentii facultatii pe acelasi 

principiu al reprezentativitatii; 
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Art. 33. La nivelul facultatii, stabilirea Consiliului facultatii se face astfel: 

a) Componenta Consiliului facultatii este de cel mult 75% cadre didactice si de cercetare titulare si, 

respectiv, cel putin 25% studenti; 

b) [...] 

d) Numarul reprezentantilor departamentelor în Consiliul facultatii se stabileste de catre Consiliul 

în functie la data organizarii alegerilor, asigurându-se o reprezentare proportionala cu numarul de 

titulari ai departamentelor în Consiliu; 

e) Desemnarea reprezentantilor studentilor în Consiliul facultatii se face prin votul universal, 

direct si secret al tuturor studentilor din facultate, conform unor proceduri stabilite de 

Metodologia de alegere a studentilor reprezentanti. […]. Organizarea alegerilor va fi coordonata 

de catre studentul reprezentant în Consiliul de Administratie si de catre studentii reprezentanti în 

Senatul UNAGE. 

(extras din METODOLOGIE-ALEGERI- UAGE-2016.pdf) 

 

Art. 6 a) Candidaturile pentru un mandat de reprezentant al studentilor într-o structură de conducere 

(Consiliul facultăţii, Senat, Consiliul de Administratie al UNAGE /DPPD si Consiliul pentru studii universitare 

de doctorat) se depun la Secretariatele Facultatilor. Documentele depuse de candidat vor primi un număr 

de înregistrare de la Registratura universității. 

b) Dosarul cu documentele de candidatură pentru mandatele în structurile de conducere ale UNAGE 

(membru în Senat, membru în Consiliul facultăţii, membru in Consiliul de Administratie, membru în 

Consiliul pentru studii universitare de doctorat) va cuprinde: a) curriculum vitae; b) cerere prin care 

solicitantul indică funcţia/functiile pentru care doreşte să candideze (formular anexat). 

c) Candidaturile si curriculum vitae sunt făcute publice prin afişare şi publicare pe site-ul UNAGE si alte 

mijloace (afisare la avizierul Facultatii) prin grija secretariatului Facultatii, prorectoratului de profil si a 

Biroului de Informatizare. 

 

Art. 7. Reprezentarea studentilor in Consiliile Facultatilor respecta principiul reprezentativitatii pe 

Departamente, candidaturile inregistrate si buletinele de vot reflectand structura din Facultati, sau se face 

specific in cazul alegerilor pentru Consiliul de Administratie si Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat. Reprezentarea studentilor in Consiliul de Administratie al UNAGE se face prin alegerea unui 

student / unei studente care intruneste numarul cel mai mare de voturi dintre candidaturile depuse cu 

acest scop. Reprezentantul  studentilor in Consiliul de Administratie al UNAGE devine si  reprezentant în 

Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) – reprezentativitate la nivel 

instituțional. La alegerile pentru studentii reprezentanti in CSUD participa doar studentii doctoranzi.  

 

Art. 8. Studentii/studentele care doresc sa candideze pentru structurile de conducere vor depune 

candidaturile lor cu cel putin cinci zile inainte de data alegerilor in care candideaza, utilizand formularul 

pus la dispozitie (model anexat la aceasta Metodologie). Dosarul de candidatura va contine si Curriculum 

Vitae cu format liber. Candidaturile sectiunii studenti vor fi afisate la intrarea in spatiul destinat votului si 

vor fi facute publice prin mijloacele uzuale, spre cunostinta comunitatii studentesti.  
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Art. 9. Votul pentru reprezentantii studentilor se exprima la sediul Facultatii, in baza buletinelor de vot 

specifice puse la dispozitia votantilor studenti. Buletinele de vot vor avea inscrise numele candidatilor 

studenti, cu precizarea structurilor pentru care candideaza si a numarului de locuri disponibile pentru 

fiecare structura. Pentru alegerea reprezentantilor se stampileaza maximum atatea nume cate locuri 

disponibile sunt precizate. Sectiunea de buletin de vot in care votantul nu respecta aceasta regula se 

anuleaza. 

 Procedura de validare a rezultatelor este conform celei precizate in Metodologia generala. 

 

Art. 10. Durata mandatelor reprezentantilor studentilor este conditionata de calitatea de student al 

UNAGE. Pierderea calitatii de student al UNAGE conduce la vacantarea locului ocupat in structura de 

conducere respectiva.  

Pentru durata mandatului curent al conducerilor alese, daca se vacanteaza locuri alocate studenților,  

acestea pot fi ocupate de catre studentii din aceeasi categorie (privind reprezentativitatea 

Departamentelor și Facultatilor) care se plaseaza in ordinea locurilor initial neeligibile de la aceste alegeri si 

care sunt studenti ai UNAGE la data vacantarii locurilor. 

 

Art. 11. Contestatiile pentru alegerile reprezentantilor studenti in structurile de conducere ale UNAGE sunt 

supuse procedurilor detaliate in Metodologia generala. 

Contestatiile privind candidaturile depuse de catre studentii candidati se depun la Registratura generala a 

UNAGE in termen de 48 de ore de la afisarea candidaturilor. Comisia electorala centrala transmite 

Senatului UNAGE contestatiile, astfel incat, in urma deliberarii, acei candidati pentru care contestatiile sunt 

gasite intemeiate sa fie eliminati de pe lista de candidati.  

 

Art. 12. Alegerea reprezentantilor studentilor in Consiliile Facultatilor, Senatul UNAGE, Consiliul de 

Administratie al UNAGE precum si in Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, vor avea loc 

conform Calendarului de alegeri următor: 

 

 

CALENDAR ALEGERI STUDENTI 2017 

Nr crt Activitatea Structura Data 

1 Publicarea metodologiei alegeri studenti 2017 
Pregatire liste studenti cu CNP (pt Comisii) 
 
Pregatire liste studenti fara CNP, publicare. 
Desemnare membru cadru didactic in Comisia 
electorala pe Facultate 

 
Facultate 
 
Facultate, sit 

06-08.11.2017 

2 Depunerea candidaturilor (min 5 zile in avans), 
afisare candidaturi si comisii electorale 
 

Facultate, sit 08.11.2017 

3 Depunere contestatii candidaturi Registratura, 
Comisie elect 

10.11.2017 
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4 Decizie privind candidaturile contestate 
 

Senat 13.11.2017 

5 Pregatire si marcare sali de vot, cabine, urne, 
buletine de vot 
 

DGA, Facultate 13.11.2017 

6 Alegeri studenti 
 

La Facultate, 
Comisie elect 

14.11.2017 

7 Depunere contestatii alegeri  Registratura, 
Comisie elect 

16.11.2017 

8 Validare studenti alesi 
 

Senat 22.11.2017 

 
   

 

 

Studenti reprezentanti in Senatul UNAGE 

Stud. Petean Bogdan, Arte vizuale 

Stud. Apostol Anca, Arte vizuale 

Stud. Isacovici Ioana Alina, Arte vizuale 

 

 

 

Student reprezentant in Consiliul de Adminstratie al UNAGE 

Stud. Ivan Magdalena, Arte vizuale 

 

 

 

 

Asociatia studentilor din UNAGE 

Stud. Oprea Corina, Presedinte 

 

 

 

 

 



7 
 

 Universitatea Nationala de Arte “George Enescu” din Iasi   MODEL 

 

 

Alegeri UNAGE 2017 

Sectiune studenti 

 

Formular de candidatura 

 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………………………………………………………………. , 

student/a in cadrul Facultatii ……………………………………………………………………………………………………., 

anul ………………………… Departamentul  ……………………………………………………………………………………… 

Specializarea ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

candidez pentru un loc de reprezentant al studentilor in 

            Consiliul Facultatii 

            Senatul UNAGE 

            Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat /declar ca urmez studii de doctorat/ 

 

Nota: se bifeaza toate optiunile de candidatura dorite si permise (la CSUD). 

 

Semnatura, 
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Universitatea Nationala de Arte “George Enescu” din Iasi   MODEL 

 

Alegeri UNAGE 2017 

Sectiune studenti 

 

Buletin de vot 

pentru reprezentant in (Consil Facult / Senat/ CSUD)______________ 

-pentru CSUD se distribuie numai studentilor doctoranzi- 

 

Facultatea /FICSMT /FAVD /Teatru (in care se voteaza)  

Votarea se face prin aplicarea stampilei pe maximum _______ nume (conform numarului de locuri 

vacante); stampilarea mai multor nume conduce la anularea votului.  

Exista ________ locuri vacante  

Studenti candidati: 

 
 

Numestudentcandidat1 
 
 

 
Numestudentcandidat2 

 

 
Numestudentcandidat3 

 

 
 

Numestudentcandidat4 
 
 

 
... 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 


