Rezultatele turului III al alegerilor pentru reprezentanții studenților in Consiliul
Facultății de Litere și în Senatul Universității și rezultatele finale ale alegerilor

Comisia de alegeri a Facultății de Litere, întrunită̆ astăzi, 28 noiembrie 2016, în urma
numărării voturilor exprimate în turul al III-lea al alegerilor pentru reprezentanții studenților în
Consiliul Facultății de Litere și în Senatul Universității, a constatat următoarele:


Numărul voturilor exprimate în turul al treilea a fost de 512 voturi, dintre care 503 voturi
valabile și 9 voturi anulate.



Prezența la votul pentru alegerea reprezentanților studenților Facultății de Litere în
Senatul Universității a fost de 18,24% (503 voturi la un total de 2757 de studenți),
realizându-se astfel cvorumul necesar pentru validarea alegerilor. Numărul de voturi
obținute de candidați a fost următorul:
o Aureliu Perdeleanu: 346 de voturi
o Mihnea Mironescu: 138 de voturi
o Voturi nule: 19 voturi



Prezența la votul pentru alegerea reprezentanților studenților anului I, studii de licență, în
Consiliul Facultății de Litere a fost de 15,51% (119 voturi la un total de 767 de studenți),
realizându-se astfel cvorumul necesar pentru validarea alegerilor. Numărul de voturi
obținute de candidați a fost următorul:
o Victor Alexandru Brîncoveanu: 92 de voturi
o Mariana Nicolae: 25 de voturi
o Voturi nule: 2 voturi



Prezența la votul pentru alegerea reprezentanților masteranzilor în Consiliul Facultății de
Litere a fost de 19,13% (115 voturi la un total de 601 masteranzi), realizându-se astfel
cvorumul necesar pentru validarea alegerilor. Numărul de voturi obținute de candidați a
fost următorul:
o Diana Andreea Novăceanu: 71 de voturi
o Ioan Daniel Mihalcea: 43 de voturi
o Voturi nule: 1 vot

Ca urmare a încheierii votului pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și în
Consiliul Facultății de Litere, pentru toți anii de studiu și pentru toate ciclurile de învățământ, Comisia
de alegeri anunță următoarele rezultate finale:


Reprezentanți în Senatul Universității: Mihnea Mironescu și Aureliu Perdeleanu



Reprezentanți în Consiliul Facultății de Litere:
o Studii de licență


Anul I: Victor Alexandru Brîncoveanu și Mariana Nicolae



Anul II: Eliza Ioana Husar și Andreiana Maria Lupu



Anul III: Aureliu Perdeleanu și Ioana Stegaru

o Studii masterale: Ioan Daniel Mihalcea și Diana Andreea Novăceanu
o Studii doctorale: Irina Gabriela Rus și Mihai Alexandru Stoenescu
Rezultatele alegerilor urmează a fi validate în ședința Consiliului Facultății de Litere din data
de 5 decembrie 2016.
Comisia de alegeri ține să mulțumească tuturor studenților care au votat, candidaților, cadrelor
didactice și secretariatului facultății pentru implicare și pentru sprijinul acordat în derularea
procesului de alegeri.
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