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Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte regulile după care se organizează şi se desfăşoară alegerea
structurilor şi funcţiilor de conducere ale Universităţii de Vest din Timişoara (denumită în
continuare UVT) şi este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, HG nr. privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, ale Cartei UVT, ale
Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat,
precum şi cu rezultatele referendumului privind modalitatea de alegere a Rectorului UVT.
Art.2. Prezentul regulament se referă la alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere la
următoarele niveluri: departament; şcoală doctorală; facultate; IOSUD-UVT; universitate.
(1) Structurile de conducere ale universităţii pentru care se organizează şi se desfăşoară alegeri
sunt: a) senat; b) consiliul pentru studiile universitare de doctorat; c) consiliul facultăţii; d)
consiliul departamentului ; e) consiliul şcolii doctorale.
(2) Funcţiile de conducere pentru care se organizează şi se desfăşoară alegeri sunt: a) rector; b)
director de departament.
Art.3. Procesul de alegeri se va desfăşura în două etape: a) etapa I a alegerilor la nivelul
departamentului pentru funcţia de director de departament şi pentru mandatul de reprezentare în
consiliul departamentului, respectiv în consiliul şcolii doctorale; b) etapa a II-a a alegerilor la
nivelul universităţii pentru funcţia de rector, membru în senat, respectiv membru în consiliul pentru
studii universitare de doctorat, şi la nivelul facultăţii pentru membru în consiliul facultăţii.
Art.4. (1) Procesul de alegeri pentru funcţiile de conducere (rector şi director de departament) şi
pentru calitatea de membru în structurile de conducere (consiliul departamentului, consiliul şcolii
doctorale, consiliul facultăţii, consiliul pentru studii universitare de doctorat şi senat) va fi
organizat şi monitorizat de către Biroul Electoral al UVT. Componenţa nominală a acestui birou va
fi aprobată prin hotărâre a Senatului UVT.
(2) Biroul Electoral al UVT organizează şi monitorizează activitatea comisiilor electorale ale
secţiilor de votare. Toate comisiile electorale sunt în subordinea Biroului Electoral al UVT.
3) Pentru alegerile în funcţia rector, membru în senat, membru în consiliul pentru studii
universitare de doctorat şi membru în consiliile facultăţilor, se constituie 2 comisii electorale la
nivelul UVT. Componenţa nominală a fiecăreia dintre aceste două comisii electorale va fi hotărâtă
de Senatul UVT pe baza propunerilor facultăţilor.
(4) Pentru alegerile în funcţia de director de departament, membru în consiliul departamentului şi
membru în consiliul şcolii doctorale, se constituie câte o comisie electorală la nivelul fiecărei
facultăţi. Componenţa nominală a fiecărei comisii electorale de la acest nivel va fi propusă de
consiliul facultăţii respective şi va fi aprobată de Senatul UVT.
Art.5. (1) Candidaturile pentru toate funcţiile de conducere şi pentru un mandat în orice structură
de conducere se depun la Biroul Electoral al UVT care le va da un număr de înregistrare de la
registratura UVT.
(2) Dosarele de candidatură pentru funcţiile de rector şi de director de departament vor cuprinde: a)
curriculum vitae; programul managerial; declaraţie pe proprie răspundere că acel candidat nu a fost
lucrător sau colaborator al securităţii.
(3) Dosarele de candidatură pentru mandatele în structurile de conducere ale UVT (membru în
senat, membru în consiliul departamentului, membru în consiliul şcolii doctorale, membru în
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consiliul facultăţii, membru în consiliul pentru studii universitare de doctorat), vor cuprinde: a)
curriculum vitae; b) scrisoare de motivare a candidaturii; c) declaraţie pe proprie răspundere că
acel candidat nu a fost lucrător sau colaborator al securităţii.
Art.6. Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Vest din Timisoara sunt
următoarele:
(1) Principiul libertăţii candidaturii, care înseamnă că: a) o persoană poate candida pentru oricare
dintre structurile de conducere (consiliul departamentului, consiliul şcolii doctorale, consiliul
facultăţii, consiliul pentru studii universitare de doctorat şi senatul universităţii), în condiţiile
respectării prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului regulament; b) o persoană poate candida
pentru ocuparea oricărei funcţii de conducere (director de departament, decan, director al
consiliului pentru studii universitare de doctorat şi rector), în condiţiile respectării prevederilor
legale în vigoare şi ale prezentului regulament; c) orice persoană care întruneşte condiţiile de
eligibilitate îşi va depune candidatura pentru orice funcţie de conducere şi pentru calitatea de
membru în orice structură de conducere la Biroul Electoral al Universităţii; d) orice persoană are
dreptul de a-şi retrage candidatura pentru orice funcţie de conducere sau calitate de membru al unei
structuri de conducere în orice moment al procesului electoral; e) retragerea candidaturii după
tipărirea buletinelor de vot se va face pe baza unei cereri depuse la Biroul Electoral al UVT, cerere
înregistrată la registratura UVT. Biroul Electoral al UVT va aplica pe buletinele de vot respective
ştampila „Retras” în dreptul numelui persoanei respective; f) retragerea candidaturii se poate face
cu cel mult 3 ore înainte de începerea votului efectiv.
Candidaţii care nu şi-au retras candidatura şi care nu s-au prezentat la dezbateri, cu toate că din
regulamentul de alegeri rezultă că ar trebui (nu şi că sunt obligaţi), vor rămâne înscrişi pe
buletinele de vot.
(2) Principiul asigurării egalităţii de şanse a tuturor candidaţilor pentru toate funcţiile de
conducere şi toate structurile de conducere. Aceasta înseamnă că: a) toate informaţiile privind
procesul de alegeri pentru toate funcţiile şi structurile de conducere vor fi făcute publice pe site-ul
www.uvt.ro, într-o secţiune specială denumită „Alegeri UVT 2011-2012”; b) pe buletinele de vot,
candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi înscrişi în ordinea alfabetică a numelui
de familie, indiferent de gradul didactic sau titlul ştiinţific deţinut; c) după publicarea on-line,
dosarele de candidatură ale candidaţilor vor fi transmise Compartimentului Juridic al UVT în
vederea depozitării pană la încheierea întregului proces de alegeri în UVT, după care, acest
compartiment le va preda Arhivei UVT, în condiţiile legii.
(3) Principiul respectării, de către toţi candidaţii, a condiţiilor de eligibilitate şi de prevenire a
incompatibilităţilor pentru toate funcţiile şi structurile de conducere prevăzute în Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi în Carta UVT.
(4) Principiul dialogului în public între candidaţii pentru orice funcţie şi structură de conducere şi
membrii corpului electoral. Aceasta înseamnă că va fi organizată câte o dezbatere publică pentru
fiecare nivel la care se desfăşoară alegerile: departament, şcoală doctorală, facultate, IOSUD-UVT
şi universitate. Aceste dezbateri publice vor avea drept obiect programele manageriale ale
candidaţilor la funcţiile de conducere şi dezideratele pe care candidaţii şi le propun în calitatea de
membru al structurilor de conducere. La aceste dezbateri vor participa candidaţii la funcţiile de
conducere, respectiv candidaţii care doresc să fie aleşi în structurile de conducere, şi membrii
corpului elector de la nivelul la care se desfăşoară alegerile.
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(5) Principiul reprezentativităţii în structurile de conducere pe facultăţi şi departamente, în
conformitate cu articolul 207, alin. (7) al Legii nr. 1/2011, care se aplică astfel: a) senatul este
alcătuit din 53 de membri, din care 39 reprezentanţi ai cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum
şi 14 reprezentanţi ai studenţilor; b) repartizarea numărului de membri în senat se realizează astfel:
întâi se alocă fiecărei facultăţi şi Departamentului penntru Pregătirea Personalului Didactic
(DPPD) câte un loc în senat; apoi, pentru numărul de locuri rămase libere se aplică criteriul
ponderii personalului didactic şi de cercetare titular al facultăţii, respectiv DPPD, în totalul
personalului didactic şi de cercetare titular în UVT, în proporţie de două treimi şi a criteriului
aportului facultăţii, respectiv al departamentului DPPD, la rezultatele cercetării ştiinţifice ale UVT
în proporţie de o treime; c) consiliul facultăţii poate avea între 9 şi 23 de membri, din care cel puţin
25% studenţi; d) repartizarea numărului de membri în consiliul facultăţii pe fiecare departament se
face prin aplicarea criteriului ponderii personalului didactic şi de cercetare titular al
departamentului în totalul personalului didactic şi de cercetare titular al facultăţii în proporţie de
două treimi, şi a criteriului aportului departamentului la rezultatele cercetării ştiinţifice ale facultăţii
în proporţie de o treime; e) consiliul departamentului poate avea între 5 şi 9 membri; f) repartizarea
numărului de membri în consiliul departamentului pe fiecare program de studii/domeniu de studii
se face prin aplicarea criteriului ponderii personalului didactic şi de cercetare titular care desfăşoară
activităţi didactice la programul de studii/domeniul de studii/linia de predare respectivă în totalul
personalului didactic şi de cercetare titular al departamentului în proporţie de două treimi, şi a
criteriului aportului acestui personal la rezultatele cercetării ştiinţifice ale departamentului în
proporţie de o treime; g) dimensiunea şi structura fiecărei structuri de conducere se prezintă în
anexele 1-6 la prezentul regulament; h) Norma de reprezentare nu se modifică pe durata
mandatului.
(6) Principiul separării mandatelor într-o funcţie de conducere executivă de mandatele de membru
în orice structură de conducere. Aceasta înseamnă că: a) rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii şi
directorii de departament nu vor putea avea şi calitatea de membru în senat, în consiliul facultăţii,
în consiliul departamentului, respectiv în consiliul şcolii doctorale; b) mandatul, în orice structură
de conducere, al unei persoane numite în orice funcţie de conducere executivă se suspendă în
momentul numirii sale în respectiva funcţie, locul astfel vacantat va fi ocupat de către candidatul
imediat următor de pe lista rezultatelor alegerilor pentru structura respectivă.
(7) Principiul non-cumulării funcţiilor de conducere executivă. Aceasta înseamnă că o persoană nu
poate cumula două sau mai multe funcţii dintre cele de: rector, prorector, director al consiliului
pentru studiile universitare de doctorat, decan, prodecan, director de departament, director al şcolii
doctorale.
(8) Principiul prevenirii şi eliminării incompatibilităţilor privind ocuparea unei funcţii de
conducere şi a unui loc în structurile de conducere ale la nivelul universităţii, IOSUD-UVT,
facultăţii, departamentului şi şcolii doctorale sunt: a) nu poate ocupa o funcţie de conducere o
persoană care, prin ocuparea acelei funcţii, încalcă prevederile Legii nr 1/2011, art. 130, alin. (1),
lit. b): “persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu
pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o
poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi
universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs
ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv”; b) nu pot fi
membri ai aceleaşi structuri de conducere acele persoane care, prin deţinere calităţii de membru în
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respectiva structură, se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv; c) nu
poate fi ales în structuri de conducere şi nu poate candida pentru ocuparea vreunei funcţii de
conducere acel cadru didactic care a fost sancţionat disciplinar, pentru abateri de la etica academică
sau care are în antecedente condamnări penale pentru plagiat.
(9) Principiul respectării caracterului universal, direct, secret, egal şi liber exprimat al votului
pentru toate funcţiile şi structurile de conducere prevăzute de lege şi de prezentul regulament care
constituie obiect al alegerii.
(10) Principiul alegerii rectorului, directorilor de departament şi a tuturor membrilor tuturor
structurilor de conducere de către toţi membrii titulari cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată în UVT şi de către reprezentanţii studenţilor, după caz, conform legii. Aceasta
înseamnă că: a) rectorul va fi ales de către toate cadrele didactice titulare şi toţi cercetătorii titulari
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în UVT în perioada în care se desfăşoară alegerile
şi de către reprezentanţii studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor; membrii
senatului vor fi aleşi de către toate cadrele didactice titulare şi toţi cercetătorii titulari cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată în UVT în perioada în care se desfăşoară alegerile; b) membrii
consiliului facultăţii sunt aleşi de către de către toate cadrele didactice titulare în UVT în perioada
în care se desfăşoară alegerile care au calitatea de membru al facultăţii respective; c) membrii
consiliului departamentului sunt aleşi de către de către toate cadrele didactice titulare şi toţi
cercetătorii titulari în UVT în perioada în care se desfăşoară alegerile care au calitatea de membru
al departamentului respectiv; d) membrii consiliului şcolii doctorale sunt aleşi de către de către
toate cadrele didactice titulare în UVT în perioada în care se desfăşoară alegerile care sunt
profesori universitari conducători de doctorat şi care au calitatea de membru al şcolii doctorale
respective; e) directorul de departament este ales de către toate cadrele didactice titulare şi toţi
cercetătorii titulari în UVT în perioada în care se desfăşoară alegerile care au calitatea de membru
al departamentului respectiv.
(11) Principiul asigurării condiţiilor optime de exercitare a dreptului la vot. Pentru toate funcţiile
şi structurile de conducere pentru care se organizează alegeri, dreptul la vot se exercită în cabine de
vot special amenajate în secţiile de votare. În sediul central al UVT se va desfăşura procesul de
votare pentru alegerea rectorului, a membrilor consiliilor facultăţilor şi a membrilor senatului, iar
la sediul facultăţilor procesul de votare pentru alegerea directorilor de departament şi a membrilor
în consiliul departamentului.
(12) Principiul revocării din orice funcţie de conducere sau din calitatea de membru al unei
structuri de conducere pe baza aceleiaşi proceduri urmate în procesul de alegere.
Art.7. Candidaţii pentru funcţiile de conducere (rector şi director de departament) trebuie să
îndeplinească următoarea condiţie de eligibilitate: să aibă încheiat un contract de muncă cu UVT
care nu este suspendat în perioada de desfăşurare a alegerilor.
Art.8. Candidaţii pentru calitatea de membru al structurilor de conducere trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de eligibilitate: a) pentru calitatea de membru în senat, în consiliul facultăţii,
respectiv consiliul departamentului, să aibă încheiat un contract de muncă cu UVT care nu este
suspendat în perioada de desfăşurare a alegerilor; b) pentru calitatea de membru în consiliul pentru
studii universitare de doctorat şi în consiliul şcolii doctorale, să fie conducător de doctorat şi să
îndeplinească standardele minime pentru obţinerea atestatului de abilitare.
Art.9. Mandatul funcţiilor de conducere:
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(1)Mandatul rectorului începe la data emiterii ordinului de confirmare a sa de către ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi încetează la data emiterii ordinului de confirmare a
noului rector.
(2)Mandatul prorectorilor începe la data validării de către senat a numirii lor de către rector şi
încetează la data încheierii mandatului rectorului care i-a numit.
(3)Mandatul directorului consiliului pentru studii universitare de doctorat începe la data validării
de către senat a numirii sale de către rector în urma concursului public şi încetează la data validării
de senat a rezultatelor concursului pentru selecţia a unui nou director.
(4)Mandatul decanului începe la data validării de către senat a rezultatelor concursului pentru
selecţia decanului şi încetează la data validării de senat a rezultatelor concursului pentru selecţia
unui nou decan.
(5)Mandatul prodecanilor începe la data validării de către senat a desemnării lor de către noul
decan şi încetează la data încheierii mandatului decanului care i-a desemnat.
(6)Mandatul directorului de departament începe la data validării alegerii sale de către senat şi
încetează la data validării de către senat a unui nou director de departament.
(7)Mandatul directorului şcolii doctorale începe la data validării de senat a numirii sale de către
consiliul pentru studii universitare de doctorat şi încetează la data numirii unui nou director al
şcolii doctorale.
Art.10. Listele electorale vor cuprinde numai cadrele didactice şi de cercetare titulare în UVT cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată la data alegerilor. Aceste liste vor fi elaborate de
Biroul Electoral Central al UVT.
Art.11. Toate buletinele de vot vor fi tipărite de către Biroul Electoral Central al UVT. Se vor
aplica următoarele reguli:
(1)Se va tipări câte un buletin de vot distinct pentru fiecare etapă în care se desfăşoară a alegerilor,
fiecare structură şi fiecare funcţie de conducere.
(2)Pentru etapa alegerilor la nivel de departament şi de şcoală doctorală se vor tipări 3 buletine de
vot: unul va conţine numele candidaţilor la funcţia de director de departament; unul va conţine
numele candidaţilor la calitatea de membru în consiliul departamentului; unul va conţine numele
candidaţilor la calitatea de membru în consiliul şcolii doctorale.
(3)Pentru etapa alegerilor la nivel de facultate şi de universitate se vor tipări 4 buletine de vot: unul
va conţine numele candidaţilor la funcţia de rector; unul va conţine numele candidaţilor la calitatea
de membru în senat; unul va conţine numele candidaţilor la calitatea de membru în CSU-UVT;
unul va conţine numele candidaţilor în consiliul facultăţii.
(4)Pe buletinele de vot, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi înscrişi în
ordinea alfabetică a numelui de familie, indiferent de gradul didactic sau titlul ştiinţific deţinut.
Candidaţii sunt grupaţi pe departamente în cazul alegerilor pentru consiliul facultăţii, respectiv pe
facultăţi şi departamente în cazul alegerilor pentru senat. Toate buletinele de vot vor fi ştampilate
cu ştampila „Alegeri UVT 2011-2012”.
Art.12. Rezultatele alegerilor din turul I sunt valabile dacă la acestea au participat cel puţin 50%
plus unu din totalul persoanelor cu drept de vot din UVT.
Art.13. (1) Pentru funcţiile de conducere şi calitatea de membru în orice structură de conducere, se
declară aleşi candidaţii care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi „pentru” din totalul
voturilor exprimate. Dacă, pentru o anumită funcţie sau un anumit mandat într-o structură de
conducere niciun candidat nu a obţinut acest număr de voturi, se organizează turul doi al alegerilor
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la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri la acea funcţie sau la acel mandat, în
ordinea descrescătoare a voturilor “pentru” obţinute şi va fi declarat câştigător cel care va obţine
cel mai mare număr de voturi “pentru”. În cazul organizării celui de-al doilea tur de scrutin,
valabilitatea acestuia nu este condiţionată de participarea unui număr minim de alegători din totalul
membrilor cu drept de vot din cadrul colectivităţii respective.
(2) În cazul egalităţii numărului de voturi şi în cel de-al doilea tur de scrutin, se va organiza un al
treilea tur de scrutin în aceleaşi condiţii şi conform aceloraşi prevederi de la punctul (1) al
prezentului articol.
Art.14. Rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute la art.4.(8) în cazul persoanelor care au obţinut
mandate pentru funcţii de conducere sau mandate de reprezentare în structurile de conducere este
de competenţa comisiei de etică.
Art.15. În cazul vacantării unui loc de membru într-o structură de conducere, în alt mod decât ca
urmare a suspendării din respectiva structură a unui membru ales care a fost numit într-o funcţie de
conducere, în maxim 2 luni de la vacantarea în acest mod, trebuie finalizate alegerile parţiale
pentru respectiva poziţie, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. În cazul vacantării
unei funcţii de conducere în care un candidat a fost desemnat în urma alegerii (funcţiile de rector şi
de director de departament), în maxim 2 luni de la vacantare, trebuie finalizate alegerile parţiale
pentru respectiva funcţie, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Art.16.Calendarul alegerilor cuprinse în acest regulament se aprobă prin hotărâre a Senatului UVT
şi se face public cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor. Calendarul alegerilor pentru
legislatura 2012-2016 este prevăzut în anexa 6 la prezentul regulament.

Capitolul 2. Proceduri de alegere
2.1. Alegerea directorului departamentului şi a membrilor consiliului departamentului
Art.17. Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul departamentelor sunt de competenţa
Biroului Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de competenţa comisiilor
electorale ale facultăţilor, respectiv ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Art.18. (1) Membrii consiliul departamentului sunt aleşi prin vot universal, direct, secret, egal şi
liber exprimat de către toate cadrele didactice şi de cercetare titulare în UVT cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată care fac parte din departamentul respectiv.
(2) Numărul membrilor în consiliul departamentului va fi cuprins între 3 şi 5 membri, în funcţie de
structura şi de numărul membrilor departamentului respectiv (anexa 4).
(3) Fiecare domeniu de studii va avea cel puţin un reprezentant în consiliul departamentului.
(4) Sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în limita locurilor
disponibile, obţinând cel puţin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(5) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în consiliul
departamentului fiecărui program de studii.
(6) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite, atât pe total consiliu al
departamentului, cât şi pentru fiecare program/domeniu de studii, înseamnă vot valid.
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(7) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit fiecărui program de studii
înseamnă vot invalid doar pentru candidaţii din partea programului/domeniului de studii respectiv.
(8) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 50% plus
unu dintre membrii departamentului respectiv.
(9) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (4) şi (8) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(10) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare şi în limita locurilor disponibile în consiliul departamentului.
Art.19. În cazul vacantării unui loc în consiliul departamentului ca urmare a numirii într-o funcţie
executivă (rector, prorector, director CSUD-UVT, decan, prodecan, director de departament,
directorul şcolii doctorale) a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada
exercitării funcţiei de execuţie respective, locul astfel vacantat fiind ocupat de următorul candidat
de pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor pentru departamentul respectiv, în cazul în care acest
candidat îndeplineşte condiţia prevăzută la art.13 alin (1). In caz contrar, locul astfel vacantat se
ocupă în urma alegerilor parţiale organizate în condiţiile prevăzute la art. 15.
Art.20. Alegerile la nivelul departamentelor se vor desfăşura în aceeaşi zi între orele 10-18 în toate
departamentele din universitate în două etape: a) în prima etapă, între orele 9,40-11,10, respectiv
10-12, după caz, se va desfăşura şedinţa departamentului la care pot participa toţi membrii
departamentului respectiv, şedinţă în cadrul căreia toţi candidaţii la funcţia de director îşi vor
prezenta programele manageriale şi toţi candidaţii la un mandat în consiliul departamentului îşi vor
prezenta dezideratele ce şi le propun privind evoluţia departamentului. Această şedinţă va fi
condusă de către directorul sau directorul interimar al departamentului dacă acesta nu candidează
sau de către decanul de vârstă din cadrul departamentului care nu candidează. După aceste
prezentări, urmează o sesiune de întrebări şi răspunsuri adresate candidaţilor de către membrii
departamentului. b) în a doua etapă, între orele 12-18 se va proceda la vot în cabinele de votare
special amenajate în secţiile de votare.
2.2. Alegerea membrilor consiliului şcolii doctorale
Art.21. Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul şcolilor doctorale sunt de competenţa
Biroului Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de competenţa comisiilor
electorale ale facultăţilor care organizează şcolile doctorale respective.
Art.22. (1) Membrii consiliului şcolii doctorale reprezentanţi ai conducătorilor de doctorat sunt
aleşi prin vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat de către toate cadrele didactice titulare
în UVT cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conducători de doctorat care sunt membri
ai şcolii doctorale respective.
(2) Numărul membrilor în consiliul şcolii doctorale va fi cuprins între 3 şi 5 membri, în funcţie de
structura şi de numărul membrilor şcolii doctorale respective, fiind aprobat prin hotărâre a
senatului, pe baza propunerii facultăţii organizatoare (anexa 5).
(3) Din consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în
proporţie de maximum 40%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă este
cazul, restul de 40% fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi
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ştiintifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau
personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante.
(4) Membrii consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească
standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data
desemnării lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale. Pentru mandatul 2012-2016, dacă nu
există suficienţi conducători de doctorat, candidaţi pentru un mandat în aceste structuri de
conducere, care să îndeplinească condiţiile de abilitare pentru a se putea constitui aceste structuri
de conducere, se admite ca, pe locurile rămase libere, să candideze şi conducători de doctorat care
îndeplinesc majoritatea standardelor minime de abilitare.
(5) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în consiliul
şcolii doctorale reprezentanţilor conducătorilor de doctorat.
(6) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite pe total consiliu al şcolii
doctorale înseamnă vot valid.
(7) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit reprezentanţilor
conducătorilor de doctorat înseamnă vot invalid.
(8) Sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în limita locurilor
disponibile, obţinând cel puţin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(9) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 50% plus
unu dintre membrii şcolii doctorale respective.
(10) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (7) şi (8) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(11) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare şi în limita locurilor disponibile în consiliul departamentului.
Art.23. În cazul vacantării unui loc în consiliul şcolii doctorale ca urmare a numirii într-o funcţie
executivă (rector, prorector, director CSUD-UVT, decan, prodecan, director de departament,
directorul şcolii doctorale) a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada
exercitării funcţiei de execuţie respective, locul astfel vacantat fiind ocupat de următorul candidat
de pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor pentru şcoala doctorală respectivă, în cazul în care
acest candidat îndeplineşte condiţia prevăzută la art.13 alin (1). In caz contrar, locul astfel vacantat
se ocupă în urma alegerilor parţiale organizate în condiţiile prevăzute la art. 15.
Art.24. Alegerile la nivelul şcolilor doctorale se vor desfăşura în aceeaşi zi între orele 10-18 în
toate şcolile doctorale din universitate în două etape: a) în prima etapă, între orele 10-12 se va
desfăşura şedinţa şcolii doctorale la care pot participa toţi membrii şcolii doctorale respective,
şedinţă în cadrul căreia toţi candidaţii la un mandat în consiliul şcolii doctorale îşi vor prezenta
dezideratele privind evoluţia şcolii doctorale. După aceste prezentări, urmează o sesiune de
întrebări şi răspunsuri adresate candidaţilor de către membrii şcolii doctorale. b) în a doua etapă,
între orele 12-18 se va proceda la vot în cabinele de votare special amenajate în secţiile de votare.
Art.25. Studenţii-doctoranzi îşi aleg reprezentanţii în consiliul şcolii doctorale conform art.14 (2)
din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, pe baza unui
regulament propriu.
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2.3. Alegerea membrilor consiliului facultăţii
Art.26. Organizarea şi monitorizarea alegerilor membrilor consiliului facultăţii sunt de competenţa
Biroului Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de competenţa celor 2 comisii
electorale constituite la nivelul UVT.
Art.27. (1) Candidaturile pentru consiliul facultăţii se depun la Biroul Electoral al UVT.
(2) Candidaturile se înscriu pe buletinul de vot grupate pe departamente, în ordinea alfabetică după
numele de familie al candidaţilor din fiecare departament în parte, indiferent de gradul didactic şi
de titlul ştiinţific deţinut.
Art.28. (1) Toţi membrii consiliului facultăţii, reprezentanţi ai cadrelor didactice, sunt aleşi prin
vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat de către toate cadrele didactice şi de cercetare
titulare în UVT cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată care fac parte din facultatea
respectivă la data alegerilor.
(2) Nuimărul cadrelor didactice ce vor fi alese ăn consiliile facultăţilor repartizat pe departamente
este cel prezentat în anexa 2.
(3) Numărul membrilor în consiliul facultăţii va fi cuprins între 9 şi 23 de membri, din care cel
puţin 25% studenţi, în funcţie de structura şi de numărul membrilor facultăţii respective conform
anexei 3.
(4) Fiecare departament şi fiecare program/domeniu de studii vor avea cel puţin un reprezentant în
consiliul facultăţii.
(5) La Facultatea de Muzică se va avea în vedere ca fiecare program de studiu/specializare să fie
reprezentată în consiliul facultăţii
(6) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în consiliul
facultăţii fiecărui departament.
(7) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite, atât pe total consiliu, cât şi
pentru fiecare departament, înseamnă vot valid.
(8) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit ficărui departament şi
program de studii înseamnă vot invalid doar pentru candidaţii din partea departamentului.
(9) Sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în limita locurilor
disponibile, obţinând cel puţin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(10) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 50% plus
unu dintre membrii facultăţii respective.
(11) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (6) şi (7) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(12) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare şi în limita locurilor disponibile în consiliul facultăţii.
Art.29. În cazul vacantării unui loc în consiliul facultăţii ca urmare a numirii într-o funcţie
executivă (rector, prorector, director CSUD-UVT, decan, prodecan, director de departament,
directorul şcolii doctorale) a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada
exercitării funcţiei de execuţie respective, locul astfel vacantat fiind ocupat de următorul candidat
din partea departamentului respectiv înscris pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor pentru
facultatea respectivă, în cazul în care acest candidat îndeplineşte condiţia prevăzută la art.13 alin
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(1). In caz contrar, locul astfel vacantat se ocupă în urma alegerilor parţiale organizate în condiţiile
prevăzute la art. 15.
Art.30. Alegerea membrilor consiliilor tuturor facultăţilor se va desfăşura în aceeaşi zi cu alegerea
membrilor senatului şi ai consiliului pentru studii universitare de doctorat, precum şi a rectorului,
între orele 8-18.
Art.31. În perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a candidaturilor şi preziua alegerilor, se
vor organiza, conform programului cuprins în anexa 7 a prezentului regulament, două adunări
generale ale tuturor membrilor facultăţii respective în cadrul cărora toţi candidaţii la un mandat în
consiliul facultăţii îşi vor prezenta dezideratele pe care şi le propun privind evoluţia facultăţii.
După aceste prezentări, urmează o sesiune de întrebări şi răspunsuri ce pot fi adresate candidaţilor
de către toţi membrii prezenţi din cadrul facultăţii.
Art.32. Studenţii îşi aleg reprezentanţii în consiliul facultăţii conform art.207, aliniatul (5), litera a)
din Legea nr.1./2011 pe baza regulamentului propriu de alegeri.
2.4. Alegerea membrilor senatului
Art.33. Organizarea şi monitorizarea alegerilor membrilor senatului sunt de competenţa Biroului
Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de competenţa celor 2 comisii electorale
constituite la nivelul UVT.
Art.34. (1) Candidaturile pentru senat se depun la Biroul Electoral al UVT.
(2) Candidaturile se înscriu pe buletinul de vot grupate pe facultăţi şi departamente, în ordinea
alfabetică a numelor de familie ale candidaţilor din fiecare facultate.
Art.35. (1) Toţi membrii senatului, reprezentanţi ai cadrelor didactice, sunt aleşi prin vot universal,
direct, secret, egal şi liber exprimat de către toate cadrele didactice şi de cercetare titulare în UVT
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
(2) Numărul membrilor în senat este de 53 de membri, din care 14 studenţi.
(3) Numărul de locuri în senat pentru cadre didactice pe fiecare facultate şi departamente este
prezentat în anexa 1.
(4) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în senat fiecărei
facultăţi.
(5) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite, atât pe total senat, cât şi
pentru fiecare facultate, respectiv departament, înseamnă vot valid.
(6) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit ficărei facultăţi înseamnă vot
invalid doar pentru candidaţii din partea facultăţii în cauză.
(7) Sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în limita locurilor
disponibile, obţinând cel puţin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(8) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 50% plus
unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.
(9) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (4) şi (5) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(10) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare şi în limita locurilor disponibile în senat.
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Art.36. În cazul vacantării unui loc în senat ca urmare a numirii într-o funcţie executivă (rector,
prorector, director CSUD-UVT, decan, prodecan, director de departament, directorul şcolii
doctorale) a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada exercitării
funcţiei de execuţie respective, locul astfel vacantat fiind ocupat de următorul candidat din partea
facultăţii respective de pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor pentru senat, în cazul în care acest
candidat îndeplineşte condiţia prevăzută la art.13 alin (1). In caz contrar, locul astfel vacantat se
ocupă în urma alegerilor parţiale organizate în condiţiile prevăzute la art. 15.
Art.37. Alegerea membrilor în senat se va desfăşura în aceeaşi zi cu alegerea membrilor consiliilor
facultăţilor, ale membrilor consiliului pentru studii universitare de doctorat şi a rectorului, între
orele 8-18.
Art.38. În perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a candidaturilor şi preziua alegerilor se vor
organiza, conform programului cuprins în anexa 6 a prezentului regulament, două adunări generale
ale tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din UVT în cadrul cărora toţi candidaţii la un mandat
în senat îşi vor prezenta dezideratele pe care şi le propun privind evoluţia universităţii. După aceste
prezentări, urmează o sesiune de întrebări şi răspunsuri ce pot fi adresate tuturor candidaţilor de
către participanţi.
Art.39. Studenţii îşi aleg reprezentanţii în senat conform art. 207, aliniatul (5), litera a) din Legea
nr.1/2011.
2.5. Alegerea membrilor consiliului pentru studii universitare de doctorat
Art.40. Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul consiliului pentru studii universitare de
doctorat sunt de competenţa Biroului Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de
competenţa celor 2 comisii electorale constituite la nivelul UVT.
Art.41. (1) Numărul membrilor în consiliul pentru studii universitare de doctorat este de 15
membri, din care 8 conducători de doctorat, din care 7 titulari cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată în cadrul IOSUD-UVT. Dintre aceştia, 4 vor fi aleşi prin vot universal, direct,
secret, egal şi liber exprimat al tuturor conducătorilor de doctorat titulari în UVT, iar 3 vor fi
numiţi din rândul conducătorilor de doctorat titlulari în UVT, care sunt personalităţi ştiinţifice
recunoscute şi îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai consiliului pentru studii universitare de
doctorat. Directorul CSUD-UVT, conducător de doctorat, numit în urma unui concurs, este
membru de drept în CSUD-UVT.
(2) Din consiliul pentru studii universitare de doctorat mai fac parte şi 2 reprezentanţi ai studenţilor
doctoranzi, 2 personalităţi ştiinţifice din străinătate având calitatea de conducător de doctorat, 1
personalitate ştiinţifică din ţară având calitatea de conducător de doctorat şi 1 personalitate din
sectoarele industriale şi socio-economice relevante deţinând titlul ştiinţific de doctor într-unul
dintre domeniile de doctorat organizate în cadrul şcolilor doctorale din UVT.
(3) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în consiliului
pentru studii universitare de doctorat reprezentanţilor conducătorilor de doctorat din interiorul
IOSUD-UVT.
(4) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite pe total consiliul pentru
studii universitare de doctorat înseamnă vot valid.

12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel: +40 256 592111, Fax: +40 256 592311; +40 256 201 458
e-mail: rectorat@rectorat.uvt.ro
http://www.uvt.ro

(5) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit reprezentanţilor
conducătorilor de doctorat înseamnă vot invalid.
(6) Sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în limita locurilor
disponibile, obţinând cel puţin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(7) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 50% plus
unu dintre profesorii universitari titulari conducători de doctorat membri în IOSUD-UVT.
(8) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (6) şi (7) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(9) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare şi în limita locurilor disponibile în consiliul departamentului.
Art.42. În cazul vacantării unui loc în consiliul pentru studii universitare de doctorat se
organizează alegeri parţiale conform prevederilor prezentului regulament.
Art.43. Alegerea membrilor în consiliul pentru studii universitare de doctorat se va desfăşura în
aceeaşi zi cu alegerea membrilor consiliilor facultăţilor, ale membrilor senatului şi a rectorului,
între orele 8-18.
Art.44. În perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a candidaturilor şi preziua alegerilor, se
vor organiza, conform programului cuprins în anexa 7 a prezentului regulament, două adunări
generale ale tuturor profesorilor universitari conducători de doctorat titulari în UVT, adunări în
cadrul cărora toţi candidaţii la un mandat în consiliul pentru studii universitare de doctorat îşi vor
prezenta dezideratele pe care şi le propun privind evoluţia IOSUD-UVT. După aceste prezentări,
urmează o sesiune de întrebări şi răspunsuri ce pot fi adresate tuturor candidaţilor de către
participanţi.
Art.45. Studenţii-doctoranzi îşi aleg reprezentanţii în consiliul pentru studii universitare de
doctorat conform art.9 (5) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, pe baza unui regulament propriu.
2.6. Alegerea rectorului
Art.46. Pentru mandatul 2012-2016, modalitatea de desemnare a rectorului este pe bază de alegeri
generale, prin vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat al tuturor cadreleor didactice şi de
cercetare titulare în UVT cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la data alegerilor,
respectiv al tuturor studenţilor senatori şi consilieri din UVT.
Art.47. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru funcţia de rector sunt de competenţa
Biroului Electoral al UVT, iar asigurarea desfăşurării acestora este de competenţa celor 2 comisii
electorale constituite la nivelul UVT.
Art.48. Alegerea rectorului se va desfăşura în aceeaşi zi cu alegerea membrilor consiliilor
facultăţilor, a membrilor consiliului pentru studii universitare de doctorat şi a senatului, între orele
8-18.
Art.49. În perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a candidaturilor şi preziua alegerilor, se
vor organiza, conform programului cuprins în anexa 7 a prezentului regulament, două adunări
generale ale tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în UVT cu contract de muncă pe
perioadă determinată, precum şi a studenţilor cu drept de vot în alegerea rectorului, adunări
generale în cadrul cărora fiecare candidat la funcţia de rector îşi va prezenta programul managerial.
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După aceste prezentări, urmează o sesiune de întrebări şi răspunsuri ce pot fi adresate fiecărui
candidat de către participanţi.
Art.50. (1) Fiecare elector va vota un singur candidat.
(2) Votul pentru mai mulţi candidaţi înseamnă vot invalid.
(3) Este considerat ales candidatul care au obţinut cel mai mare număr de voturi, obţinând cel puţin
50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(4) Rezultatele alegerilor pentru funcţia de rector sunt validate dacă la vot au participat cel puţin
50% plus unu dintre cadrele didactice şi de cercetare titulare în UVT cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată la data alegerilor.
(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (3) şi (4) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(6) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art.51. Mandatul rectorului încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) în caz de
demisie; b) în caz de demitere de către senat conform art. 212 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, c) în
caz de revocare de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în condiţiile art. 125
şi art. 212 alin.(3) din Legea nr. 1/2011.
Art.52. În caz de încetare a mandatului rectorului înainte de termen, până la alegerea şi numirea
unui nou rector, se procedează după cum urmează: a) în cazul în care rectorul se află în
imposibilitatea de a exercita atribuţiile mai mult de o lună, senatul desemnează ca rector interimar
unul dintre prorectori, pe o perioadă care nu poate depăşi 3 luni; b) în alte situaţii, senatul are
obligaţia de a organiza alegeri pentru această funcţie conform prevederilor Legii nr. 1/2011 şi ale
prezentului regulament; c) dacă rectorul este revocat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, în baza propunerii consiliului de etică şi management universitar, cu consultarea
senatului universitar, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data revocării, senatul
desemnează unul dintre prorectori pentru a reprezenta UVT şi pentru a fi ordonator de credite până
la confirmarea unui nou rector. În termen de 3 luni de la revocarea din funcţie a rectorului, senatul
finalizează desemnarea unui nou rector, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi
trimite propunerea spre confirmare către MECTS.

Capitolul 3. Biroul Electoral al UVT şi comisiile electorale ale facultăţilor
Art.53. (1) În vederea desfăşurării alegerilor la nivel de Universitate, se desemnează Biroul
Electoral al UVT, două comisii electorale la nivelul UVT şi câte o comisie electorală pentru fiecare
facultate, conform prevederilor articolului 4 ale prezentului regulament.
(2) Din Biroul Electoral al UVT şi din comisiile electorale nu pot face parte candidaţii la vreo
funcţie sau la vreun mandat de reprezentare în consiliul unui departament, al unei şcoli doctorale
sau facultăţi, în senat sau consiliul pentru studii universitare de doctorat, nici cadrele didactice sau
de cercetare care deţin în prezent vreo funcţie de conducere indemnizată.
Art.54. (1) Biroul Electoral al UVT este alcătuit din 13 membri titulari şi 5 membri supleanţi.
Membrii titulari vor fi: a) 11 cadre didactice care reprezintă fiecare facultate, fiind propuse de către
consiliul fiecărei facultăţi; b) 1 reprezentant al sindicatului propus de structura de conducere a
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sindicatului UVT; 1 reprezentant al studenţilor propus de OSUT. Senatul UVT va propune cei 5
membri supleanţi: trei cadre didactice, un reprezentant al sindicatului şi un student.
(2) Cele două comisii electorale la nivelul UVT sunt alcătuite fiecare din: a) 1 cadru didactic
propus consiliul fiecărei facultăţi/DPPD, b) 1 reprezentant al sindicatului propus de structura de
conducere a sindicatului UVT; c) 1 reprezentant al studenţilor propus de OSUT.
(3) În termen de 24 de ore de la desemnare, Biroul Electoral al UVT îşi alege, dintre cadrele
didactice, un preşedinte şi un locţiitor al acestuia.
(4) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii Biroului Electoral al
UVT.
(5) Biroul Electoral al UVT are următoarele atribuţii: a) întocmeşte listele electorale cuprinzând
electorii pentru fiecare funcţie şi structură de conducere; b) publică listele electorale pe site-ul
www.uvt.ro la secţiunea Alegeri 2011-2012 cu cel puţin o săptămână înainte de data desfăşurării
fiecărei etape de desfăşurare a alegerilor; c) primeşte şi rezolvă contestaţiile cu privire la listele
electorale până cel târziu cu 3 zile înainte de data desfăşurării fiecărei etape de desfăşurare a
alegerilor şi le soluţionează în termen de maxim 24 de ore; d) publică pe site-ul www.uvt.ro la
secţiunea Alegeri 2011-2012 listele electorale finale, cel târziu cu 48 de ore înainte de data
desfăşurării alegerilor; după acest moment nu mai sunt posibile modificări în listele electorale; e)
elaborează formularul-tipizat al procesului-verbal pentru numărarea voturilor ce va fi utilizat de
către toate comisiile electorale în toate etapele procesului de alegeri; f) centralizează procesele
verbale de alegeri întocmite de toate comisiile electorale; g) pe baza acestor procese verbale,
întocmeşte şi înaintează spre validare, senatului în funcţie, procesul-verbal privind rezultatele
fiecăreia dintre cele două etape ale alegerilor şi următoarele liste cuprinzând rezultatele alegerilor:
lista cuprinzând numele directorilor de departament; lista cuprinzând componenţa nominală a
consiliilor departamentelor, şcolilor doctorale şi ale facultăţilor; lista cuprinzând componenţa
nominală a senatului universităţii; lista cuprinzând numele rectorului ales; h) centralizează
rezultatele alegerilor (listele cu numărul de participanţi şi cu numărul de voturi obţinute de fiecare
candidat; i) anunţă rezultatele alegerilor prin publicarea tuturor listelor de la litera g) pe site-ul
www.uvt.ro, secţiunea Alegeri 2011-2012.
(6) La nivelul UVT va fi constituită o comisie de contestaţii compusă din 5 membri titulari, din
care 3 cadre didactice desemnate de Senatul UVT, 1 cadru didactic reprezentant al sindicatului şi 1
reprezentant al studenţilor, precum şi din 2 membri supleanţi desemnaţi de senat. Această comisie,
aprobată de senat, primeşte, analizează şi soluţionează toate contestaţiile cu privire la desfăşurarea
alegerilor. Contestaţiile care privesc încălcări ale prevederilor Codului de etică şi deontologie
profesională universitară al UVT vor fi înaintate spre soluţionare Comisiei de etică a UVT.
(7) Toate procesele-verbale şi comunicatele Biroului Electoral al UVT sunt semnate de către toţi
membrii acestui birou. Procesele-verbale ale comisiilor electorale sunt semnate de către toţi
membrii fiecărei comisii.
Art.55. (1) Comisiile electorale de la nivelul facultăţilor sunt alcătuite din 5 membri titulari şi 2
membri supleanţi, după cum urmează: a) 3 cadre didactice propuse de către consiliul facultăţii; b)
un reprezentant al sindicatului propus de către structura de conducere a sindicatului UVT; un
reprezentant al studenţilor facultăţii propus de studenţii consilieri ai facultăţii. Membrii supleanţi
vor fi propuşi de către consiliul facultăţii şi vor fi 1 cadru didactic şi 1 reprezentant al studenţilor
facultăţii.
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(2) În termen de 24 de ore de la desemnare, membrii fiecărei comisii electorale a facultăţii îşi
desemnează, dintre cadrele didactice, un preşedinte şi un locţiitor.
(3) Preşedintele fiecărei comisii electorale răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii
respectivei comisii şi înaintează procesele-verbale de alegeri semnate de către toţi membrii
comisiei către preşedintele Biroului Electoral al UVT.
Art. 56. În ziua alegerilor, comisiile electorale ale facultăţilor şi comisiile electorale ale UVT
funcţionează ca birouri ale secţiilor de votare şi au următoarele atribuţii: a) identifică electorul pe
baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport); b) aplică
ştampila Alegeri UVT 2011-2012 pe verso-ul buletinului de vot pe care îl înmânează electorului, în
prezenţa acestuia; c) solicită electorului să semneze de primirea buletinului de vot; d) la încheierea
procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate; e) înregistrează în procesul verbal de
alegeri următoarele date: numărul de buletine de vot primite, numărul de buletine de vot utilizate şi
numărul de buletine de vot anulate; f) deschide urna şi extrage buletinele de vot; g) numerotează
toate buletinele de vot în ordinea extragerii lor din urnă; h) numără manual voturile exprimate; i)
compară rezultatele numărătorii. În cazul în care suma nu se verifică, membrii comisiei electorale,
care funcţionează ca birou al secţiei de votare, pot avea opinii separate care se consemnează în
procesul-verbal. j) înregistrează în procesul verbal numărul buletinelor de vot anulate dintre
voturile exprimate; k) redactează procesele verbale de alegeri, după formatul standardizat primit,
conţinând rezultatele alegerilor: lista directorilor de departament; lista membrilor consiliului şcolii
doctorale în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute; lista candidaţilor la funcţia de
director de departament care nu au fost aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute, lista candidaţilor care nu intră în consiliul departamentului în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute.
Art.57. Anularea unui buletin de vot se petrece în următoarele situaţii: a) absenţa ştampilei Alegeri
UVT 2011-2012; b) absenţa exprimării vreunei opţiuni; c) aplicarea ştampilei „votat” pentru mai
mulţi candidaţi decât numărul locurilor atribuite unei structuri sau funcţii de conducere.
Art.58. Electorul are următoarele obligaţii: a) să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii pe
listele electorale; b) să verifice buletinele de vot din punctul de vedere al concordanţei cu modelul
publicat pe site-ul www.uvt.ro la secţiunea Alegeri 2011-2012; c) să verifice aplicarea ştampilei
Alegeri UVT 2011-2012 în momentul înmânării buletinelor de vot de către membrii biroului
secţiei de votare; d) să nu introducă mai mult de un buletin de vot într-o urnă.
Capitolul 4. Dispoziţii finale
Art.59. (1) Adunările generale organizate la nivelul facultăţilor, IOSUD-UVT şi universitate vor fi
prezidate de către decanul de vârstă prezent la adunarea generală, care nu candidează.
(2) Procesul verbal al fiecăreia dintre adunările generale consacrate dezbaterii dezideratelor
candidaţilor vor fi întocmite de secretarul şef al facultăţii, respectiv secretarul IOSUD-UVT şi
secretarul şef al UVT (anexa 7) şi va fi depus în termen de 24 de ore la Biroul Electoral al UVT.
Art.60. La procesul electoral pot asista observatori din interiorul sau din afara UVT, cu condiţia
obţinerii acreditării de la Biroul Electoral al UVT, precum şi a respectării spaţiului delimitat
rezervat pentru biroul electoral şi comisiile electorale ale secţiilor de votare.
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Art.61. Încercarea de fraudă electorală şi frauda electorală se sesizează organelor de urmărire
penală.
Art.62.Senatul în funcţie validează rezultatele alegerilor şi le publică pe site-ul www.uvt.ro la
secţiunea Alegeri 2011-2012, cu semnătura preşedintelui Biroului Electoral al UVT.
Art. 63. Senatul UVT care îşi încheie mandatul va prezenta un Raport de activitate pe ultimii 4 ani
în data de 28.02.2012.
Art 64. (1) Pentru funcţia de preşedinte al Senatului UVT, dosarul de candidatură cuprinde:
scrisoarea de motivare a candidaturii şi celelalte două componente ale dosarului de candidat pentru
Senatul UVT (curriculum vitae şi declaraţia pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau
colaborator al securităţii)
(2) Candidaţi la funcţia de Preşedinte al Senatului UVT pot fi oricare dintre profesorii universitari
aleşi în noul Senat al UVT, având o largă recunoaştere ştiinţifică şi/sau academică în ţară şi/sau în
străinătate, precum şi competenţe de conducere dovedite în UVT.
(3) Dosarele de candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Senatului UVT trebuie depuse la
Registratura UVT, până la ora 18 din ziua validării de către Senat a rezultatelor alegerilor din turul
II pentru mandatele de membru în consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de
doctorat, Senat şi în funcţia de rector (27.02.2012, ora 18.00).
(4) Preşedintele Senatului UVT este ales prin vot secret de către membrii noului Senat al UVT,
fiind necesară întrunirea majorităţii simple (numărul de voturi „pentru“ trebuie să fie de cel puţin
50% plus unu din numărul senatorilor participanţi la vot, dacă acest număr reprezintă cel puţin
două treimi din numărul total de membri aleşi ai Senatului).
Art 65. Prima şedinţă a noului Senat, care are ca obiectiv alegerea preşedintelui Senatului, va fi
condusă de către decanul de vârstă al senatorilor aleşi, dacă acesta nu candidează pentru funcţia de
preşedinte.
Art.66. Prezentul regulament se adoptă prin hotărâre a Senatului Universităţii de Vest din
Timişoara şi se constituie ca anexă la Carta UVT.
Art.67. Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărâre a Senatului Universităţii
de Vest din Timişoara şi se publică pe site-ul www.uvt.ro la secţiunea Alegeri 2011-2012.

Adoptat prin hotărârea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara în data de 06.10.2011.
Modificat prin hotărârea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara în data de 24.11.2011.
Completat cu articolele 60, 64 şi 65 prin hotărârea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara în
data de 13.01.2011 ( cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor din cap. 4)
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ANEXA 1

STRUCTURA REPREZENTANŢILOR CADRELOR DIDACTICE ÎN SENATUL UVT PE
FACULTĂŢI ŞI PE DEPARTAMENTE
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

pentru mandatul 2012-2016
Facultatea

Facultatea de Arte şi Design
Departamentul de Arte Vizuale
Departamentul de Design şi Arte Aplicate
Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie
Departamentul de Biologie şi Chimie
Departamentul de Geografie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Departamentul de Drept Privat
Departamentul de Drept Public
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Departamentul de Contabilitate
Departamentul Economie şi Modelare Economică
Departamentul de Finanţe
Departamentul de Management
Departamentul de Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale
Departamentul de Sistemelor Informaţionale pentru Afaceri
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
Departamentul de Kineto-Terapie şi Motricitate Specială
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Departamentul de Studii Româneşti
Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică
Departamentul de Matematică
Facultatea de Muzică
Departamentul de Muzică şi Actorie
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Asistenţă Socială
Departamentul de Psihologie
Departamentul de Sociologie
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul de Ştiinţe Politice
Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Număr total al
reprezentanţilor cadrelor
didactice în Senat pe
facultăţi şi departamente,
din care:
3
2
1
3
2
1
3
2
1
7
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
3
5
3
2
4
2
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
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TOTAL

39
ANEXA 2

STRUCTURA PE DEPARTAMENTE A REPREZENTANŢILOR CADRELOR
DIDACTICE ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR DIN UVT
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

pentru mandatul 2012-2016
Facultatea

Facultatea de Arte şi Design
Departamentul de Arte Vizuale
Departamentul de Design şi Arte Aplicate
Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie
Departamentul de Biologie şi Chimie
Departamentul de Geografie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Departamentul de Drept Privat
Departamentul de Drept Public
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Departamentul de Contabilitate
Departamentul Economie şi Modelare Economică
Departamentul de Finanţe
Departamentul de Management
Departamentul de Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale
Departamentul de Sistemelor Informaţionale pentru Afaceri
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
Departamentul de Kineto-Terapie şi Motricitate Specială
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Departamentul de Studii Româneşti
Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică
Departamentul de Matematică
Facultatea de Muzică
Departamentul de Muzică şi Actorie
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Asistenţă Socială
Departamentul de Psihologie
Departamentul de Sociologie
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul de Ştiinţe Politice
Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Număr total al
reprezentanţilor cadrelor
didactice în consiliul
facultăţii, din care:
11
6
5
14
9
5
8
4
4
17
3
2
4
4
2
2
8
4
4
8
8
14
7
7
12
6
6
9
9
14
3
4
4
3
9
4
5
5
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ANEXA 3

STRUCTURA CONSILIILOR FACULTĂŢILOR DIN UVT
ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE REPREZENTANŢI AI CADRELOR DIDACTICE şi AI
STUDENŢILOR
pentru mandatul 2012-2016

Nr.crt.

Facultatea

1.
2.

Facultatea de Arte şi Design
Facultatea de Chimie, Biologie
şi Geografie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative
Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
Facultatea de Fizică
Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie
Facultatea de Matematică şi
Informatică
Facultatea de Muzică
Facultatea de Sociologie şi
Psihologie
Facultatea de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale
Comunicării
Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Număr total al
membrilor în consiliul
facultăţii, din care:
15
19

Cadre didactice şi
de cercetare

Studenţi

11
14

4
5

11

8

3

23

17

6

11

8

3

11
19

8
14

3
5

17

12

5

13
19

9
14

4
5

13

9

4

5

5

-
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ANEXA 4

STRUCTURA REPREZENTANŢILOR CADRELOR DIDACTICE
ÎN CONSILIILE DEPARTAMENTELOR
pentru mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Număr total al membrilor
consiliilor departamentelor

Facultatea
Facultatea de Arte şi Design
Departamentul de Arte Vizuale
Departamentul de Design şi Arte Aplicate
Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie
Departamentul de Biologie şi Chimie
Departamentul de Geografie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Departamentul de Drept Privat
Departamentul de Drept Public
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Departamentul de Contabilitate
Departamentul Economie şi Modelare Economică
Departamentul de Finanţe
Departamentul de Management
Departamentul de Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale
Departamentul de Sistemelor Informaţionale pentru Afaceri
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
Departamentul de Kineto-Terapie şi Motricitate Specială
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Departamentul de Studii Româneşti
Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică
Departamentul de Matematică
Facultatea de Muzică
Departamentul de Muzică şi Actorie
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Asistenţă Socială
Departamentul de Psihologie
Departamentul de Sociologie
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul de Ştiinţe Politice
Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
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5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
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ANEXA 5

STRUCTURA CONSILIILOR ŞCOLILOR DOCTORALE DIN UVT
pentru mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Şcoala doctorală

Număr total al
membrilor în consiliul
şcolii doctoral, din care:

Conducători
de doctorat

Studenţidoctoranzi

1.

Şcoala Doctorală în
domeniul Matematică
Şcoala Doctorală în
domeniul Informatică
Şcoala Doctorală în
domeniul Fizică
Şcoala Doctorală în
domeniul Chimie
Şcoala Doctorală în
domeniul Geografie
Şcoala Doctorală în
domeniul Filologie
Şcoala Doctorală în
domeniile Filosofie şi
Sociologie
Şcoala Doctorală în
domeniul Drept
Şcoala Doctorală în Ştiinţe
Economice (domeniile
Economie, Finanţe,
Contabilitate, Management
şi Marketing)
Şcoala Doctorală în
domeniul Arte Plastice şi
decorative

5

2

1

Personalităţi
ştiinţifice
şi/sau din
sectoare
industriale sau
socioeconomice
relevante
2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

5

2

1

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
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ANEXA 6

CALENDARUL ALEGERILOR 2011-2012
PENTRU FUNCŢIILE ŞI STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UVT
Nr.crt.

Activităţi

1.

Desemnarea membrilor Biroului Electoral al UVT , ai comisiilor electorale
ale facultăţilor şi comisiei de contestaţii la nivelul UVT, precum şi aprobarea
lor de către Senatul actual al UVT
Întocmirea şi afişarea listelor electorale
Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul UVT a listelor cuprinzând
candidaţii pentru funcţia de director de departament, pentru toate mandatele
de membru în consiliul unui departament şi în consiliul unei şcoli doctorale
Desfăşurarea etapei 1 turul I de alegeri pentru funcţia de director de
departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui
departament şi în consiliul unei şcoli doctorale
Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul I pentru funcţia de director
de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui
departament şi în consiliul unei şcoli doctorale
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Validarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul I de alegeri de către Senatul
actual al UVT pentru funcţia de director de departament şi pentru toate
mandatele de membru în consiliul unui departament şi în consiliul unei şcoli
doctorale
Desfăşurarea etapei 1 turul al II-lea de alegeri de alegeri pentru funcţia de
director de departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul
unui departament şi în consiliul unei şcoli doctorale
Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul al II-lea de alegeri şi
validarea lor de către Senatul actual al UVT pentru funcţia de director de
departament şi pentru toate mandatele de membru în consiliul unui
departament şi în consiliul unei şcoli doctorale
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Validarea rezultatelor alegerilor din etapa I turul al II-lea de către Senatul
actual al UVT pentru funcţia de director de departament şi pentru toate
mandatele de membru în consiliul unui departament şi în consiliul unei şcoli
doctorale
Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul UVT a listelor cuprinzând
candidaţii pentru toate mandatele de membru în consiliul facultăţii, în
consiliul pentru studii universitare de doctorat, în senat şi pentru funcţia de
rector
Desfăşurarea primei adunări generale la nivelul facultăţilor în vederea
dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în consiliul
facultăţii privind evoluţia facultăţii
Desfăşurarea primei adunări generale la nivelul universităţii în vederea
dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în Senatul
UVT privind evoluţia universităţii
Desfăşurarea celei de-a doua adunări generale la nivelul facultăţilor în
vederea dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în
consiliul facultăţii privind evoluţia facultăţii
Desfăşurarea primei adunări generale la nivelul IOSUD-UVT în vederea

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

23

Datele
desfăşurării
27.10.2011

1-10.11.2011
7-11.11.2011

28.11.2011

29.11.2011

28-29.11.2011
30.11.2011

7.12.2011

7.12.2011

7-8.12.2011
9.12.2011

16-20.01.2012

23.01.2012

25.01.2012

26.01.2012
intre orele 10-14
26.01.2012
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în CSUDUVT privind evoluţia IOSUD-UVT
Desfăşurarea celei de-a doua adunări generale la nivelul universităţii în
vederea dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în
Senatul UVT privind evoluţia universităţii
Desfăşurarea primei adunări generale la nivelul universităţii în vederea
dezbaterii programelor manageriale ale candidaţilor la funcţia de rector
Desfăşurarea celei de-a doua adunări generale la nivelul IOSUD-UVT în
vederea dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru un mandat de membru în
CSUD-UVT privind evoluţia IOSUD-UVT
Desfăşurarea celei de-a doua adunări generale la nivelul universităţii în
vederea dezbaterii programelor manageriale ale candidaţilor la funcţia de
rector
Desfăşurarea etapei a II-a turul I de alegeri pentru mandatele de membru în
consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de doctorat, în senat
şi pentru funcţia de rector
Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul I pentru mandatele de
membru în consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de
doctorat, în senat şi pentru funcţia de rector
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Validarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul I de alegeri de către
Senatul actual al UVT pentru toate mandatele de membru în consiliul
facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de doctorat, în senat şi pentru
funcţia de rector
Desfăşurarea etapei a II-a turul al II-lea de alegeri pentru mandatele de
membru în consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de
doctorat, în senat şi pentru funcţia de rector
Anunţarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul al II-lea pentru
mandatele de membru în consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii
universitare de doctorat, în senat şi pentru funcţia de rector
Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Validarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul al II-lea de alegeri de
către Senatul actual UVT pentru mandatele de membru în consiliul facultăţii,
în consiliul pentru studii universitare de doctorat, în senat şi pentru funcţia de
rector
Finalizarea raportului privind alegerile structurilor de conducere şi alegerea
rectorului şi transmiterea acestui raport la Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului în vederea confirmării rectorului desemnat în urma
alegerilor.
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începând cu ora
15
27.01.2012
orele 10-15
30.01.2012
6.02.2012

14.02.2012

20.02.2012

21.02.2012
Ora 12
21-22.02.2011
pana la ora 14
22. 02.2012
Ora 14 30

24.02.2012

25.02.2012

25-26.02.2012
27.02.2012
Ora 9 40
29.02.2012
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ANEXA 7

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Biroul Electoral al UVT

Proces verbal al Adunării Generale la nivelul Facultăţii de __________ / Universităţii de Vest din Timişoara în
vederea dezbaterii dezideratelor candidaţilor pentru Consiliul facultăţii / Consiliul IOSUD – UVT / Senatul
Universităţii / funcţia de Rector al UVT

Adunarea Generală programată la data ___________ a început la ora _____ / sala _____ .
A fost ales Decanul de vârstă care a prezidat şedinţa, în persoana domnului / doamnei __________________________
___________________________________ .
La Adunarea Generală au fost prezente __________ persoane, din care: _________ cadre didactice, _________
studenţi.
Şi-au prezentat dezideratele candidaţii:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Au luat cuvântul ____________ participanţi, din care __________ cadre didactice şi _______ studenţi.
Adunarea Generală s-a încheiat la ora ___________ .
Procesul verbal al Adunării Generale a fost predat Biroului Electoral al Universităţii de Vest din Timişoara în data
____________ .

Secretar Şef al Facultăţii de______________ / Universităţii
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