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Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iasi 

Metodologie alegeri UNAGE mandat 2020-2024 

Secțiune studenți 

 

 

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

www.arteiasi.ro la sectiunea Alegeri / Alegeri – Mandatul 2020-2024: 

Metodologie Pentru Organizarea  Şi Desfăşurarea Alegerilor Și Desemnării Funcțiilor Și 

Structurilor De Conducere Din Unlversitatea Națională  De Arte  „GEORGE ENESCU” Iaşi Pentru 

Legislatura 2020-2024.pdf 

La aceeasi adresa este publicat Calendarul alegerilor. 

Calendar alegeri 2020-2024.pdf 

Art. 2. Aceasta Metodologie reglementeaza si participarea studentilor UNAGE, membri ai 

comunitatii academice a UNAGE, la alegerea conducerilor academice ale UNAGE, precum și aspecte 

privind candidatura. Cadrele didactice ale UNAGE care sunt si studenti ai UNAGE participa la alegeri 

numai pe filiera cadrelor didactice, conform Metodologiei mai sus mentionate. 

Art. 3. Activitatea aferenta Alegerilor sectiunea studenti este organizata conform Art. 23, 31d din 

Metodologia generala: 

 

Art. 23. Reprezentanţii studenţilor: 

Alegerile reprezentanţilor studentilor în consiliile facultăţilor şi în senat sunt organizate de 

studenţi cu sprijinul logistic al conducerilor facultăţilor şi a direcției general administrative.  

[…]  

/extras din Metodologia generala/ 

 

Art. 4. Reprezentarea studentilor in structurile de conducere (consiliul facultatii, senat, consiliu de 

administratie, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, consiliul DPPD) si modalitatea de 

alegeri sunt reglementate in Metodologia generala in Art. 3, Art. 4, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 23, 

Art. 31, Art. 38, astfel: 

 

Art. 3. Funcţii de conducere: 

[...] 

- Rectorul se desemnează prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 

de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studentilor din Senatul 

universitar şi din consiliile facultăţilor, sau prin concurs public în funcție de rezultatele 

referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului. 

http://www.arteiasi.ro/


2 
 

Art. 4. Pentru următoarele funcţii, alegerile se desfăşoară pe bază de vot direct și secret: 

[...] 

La nivelul facultății: 

Reprezentanții cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul 

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

iar reprezentanții studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii 

facultății. 

Lanivelul universităţii: 

Senatul universitar - membrii senatului universitar sunt stabiliţi prin vot universal, direct şi 

secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studenților. [...] 

Consiliul școlii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor 

de doctorat din școala doctorală respectivă. Din totalul de 7 membri ai Consiliului școlilor 

doctorale ale UNAGE, 2 sunt doctoranzi, aleşi prin vot universal, direct şi secret de către 

doctoranzii celor trei facultăți. 

[...] 

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

reprezentanti ai studenţilor. În UNAGE s-a stabilit un număr de 32 de membri în senat (24 

cadre didactice şi 8 studenţi). Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi 

prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor 

studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar pe cote-părți de 

reprezentare și anume: 

24 reprezentanti ai facultăţilor în senat (cadre didactice): [...] 

8 Reprezentanţi ai studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în senat: 

• FICSMT - 3 persoane 

• FT – 1 persoană 

• FAVD – 4 persoane. 

Art 18. Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 

universităţii, al facultăţilor şi departamentelor din UNAGE, sunt stabilite prin Carta 

universitară [...]: 

[...] 

Consiliul de administraţie al UNAGE este format din: rector, prorectori, decani ai 

facultăţilor, directorul general administrativ, un reprezentant al studenților, care ocupă si 

functia de reprezentant al studentilor in Consiliul DPPD. 

Art. 19. La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după 

următoarea procedură: 

Componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice şi de 

cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de 

cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor 
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cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, pe principiul reprezentativităţii 

specializărilor, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de 

către studenții facultăţii pe acelaşi principiu al reprezentativităţii. 

Art. 23. Reprezentanţii studenţilor: 

Alegerile reprezentanţilor studentilor în consiliile facultăţilor şi în senat sunt organizate de 

studenţi cu sprijinul logistical conducerilor facultăţilor şi a direcției general administrative. 

[...] 

Art.25. Alegerile organismelor de conducere academică sunt atributul exclusiv al cadrelor 

didactice și de cercetare din colectivele la care se referă, precum si a studentilor membri în 

senat și consiliile facultăților. 

Art. 31. La nivelul facultăţii, stabilirea consiliului facultăţii se face astfel: 

Componenţa Consiliului facultăţii este de cel mult 75% cadre didactice şi de cercetare 

titulare şi, respectiv, cel puţin 25%studenţi; 

[...] 

d) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor în consiliul facultății se face prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor studenţilor din facultate, conform unor proceduri 

stabilite de metodologia de alegere a studenţilor reprezentanţi. [...]. Procedurile se fac 

publice cu cel puţin 14 zile înainte de data alegerilor. Organizarea alegerilor va fi 

coordonată de către studentul reprezentant în consiliul de administraţie şi de către 

studenţii reprezentanţi în Senatul UNAGE. 

Art. 38. Rectorul UNAGE se desemnează pentru perioada 2020-2024 prin votul universal, 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi 

al reprezentanţilor studentilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, [...].  

Dispoziţii finale 

Tentativa de fraudă electorală şi frauda electorală se sesizează organelor de urmărire 

penală. 

/extrase din Metodologia de alegeri generala/ 

 

Art. 5. Reprezentarea studentilor in consiliile facultatilor respecta principiul reprezentativitatii pe 

departamente si specializari, candidaturile inregistrate si buletinele de vot reflectand structura pe 

facultati sau se face specific in cazul alegerilor pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (2 

studenti doctoranzi). 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, iar pentru DPPD este alocat 1 loc, ocupat de reprezentantul 

studentilor in C A al UNAGE. 

Art. 6. Alegerea reprezentantilor studentilor in consiliile facultatilor si a reprezentantilor 

studentilor in senatul UNAGE, Consiliul de Administratie al UNAGE precum si in Consiliul pentru 

Studiile Universitare de Doctorat, vor avea loc conform Calendarului de alegeri UNAGE pentru 

mandatul 2020-2024, astfel: 
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- Alegerea reprezentantilor studentilor in consiliile facultatilor si a reprezentantilor studentilor 

in Senatul UNAGE, Consiliul de Administratie al UNAGE are loc odată cu aceea organizată 

pentru reprezentanții cadrelor didactice în consiliul facultății, la sediul facultatii de care 

apartin studentii votanti; 

- Alegerea reprezentantilor studentilor in CSUD se face la aceeasi data si in acelasi loc cu 

alegerile organizate pentru cadrele didactice in acest organism; participa doar studentii 

doctoranzi din UNAGE, care voteaza doar pentru studentii reprezentanti in CSUD . 

Art. 7. La alegerea Rectorului UNAGE, in data stabilita in calendarul alegerilor, participa studentii 

reprezentanti in consiliile facultatilor si in senat, din mandatul curent 2016-2020. 

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

candidaturile lor la secretariatele facultatilor de care apartin, cu cel putin cinci zile inainte de data 

alegerilor in care candideaza, utilizand formularul pus la dispozitie la secretariate (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 curente (postare pe sit UNAGE), spre cunostinta comunitatii studentesti.  

Art. 9. Votul pentru reprezentantii studentilor se exprima 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. Pentru alegerea reprezentantului se stampileaza un 

singur nume; stampilarea mai multor nume determina anularea votului. 

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

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

respectiv doctorand al UNAGE pentru CSUD. Pierderea calitatii de student al UNAGE conduce la 

vacantarea locului ocupat in structura de conducere respectiva. 

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

UNAGE sunt supuse procedurilor detaliate in Metodologia generala. 

Este interzisă fotografierea cu telefoane mobile sau alte mijloace a buletinelor de vot. 

 

Studenti reprezentanti in Senatul UNAGE 

/semnatura/ 

 

Student reprezentant in Consiliul de Adiminstratie al UNAGE 

/semnatura/ 

 

Asociatia studentilor din UNAGE 

/semnatura/  

 

*Realizat cu sprijinul prorectoratului de profil* Aprobat in CA / 14.01.2020 
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ANEXE: 
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 Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iasi 

Alegeri UNAGE mandat 2020-2024 

Sectiune studenti 

Formular de candidatura 

(se completeaza cu MAJUSCULE) 

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

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

anul ………………………… Specializarea …………………………………………………………………………………………… 

candidez pentru un loc de reprezentant al studentilor in 

 Consiliul Facultatii 

 Senatul UNAGE 

 Consiliul de Administrație al UNAGE 

Semnatura, 


