Metodologie de organizare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de
Litere şi în Senatul Universităţii din Bucureşti elaborată de Comisia Electorală constituită în
baza articolul 9, alineatele 3, 4, 5 şi 6 la dată de 19 octombrie 2017

1. Prezenta metodologie este în conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor
în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti.
2. Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în structurile
decizionale ale instituţiilor de învăţământ superior din Principiile Declaraţiei de la Lisabona sunt
recunoscute, potrivit legii. Studenţii, prin reprezentanţii lor, trebuie să fie nu numai beneficiari ai
serviciilor educaţionale, ci parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educaţiei. Conform
Regulamentului, care stipulează că numărul studenţilor trebuie să fie de minimum 25 % din numărul
total de membri ai Consiliului Facultăţii sau Senat, studenţii Facultăţii de Litere au dreptul la 10
reprezentanţi în Consiliul Facultăţii (câte 2 reprezentanţi pentru fiecare an din ciclurile de licenţă, 2
reprezentanţi pentru ciclul de masterat şi 2 reprezentanţi ai Şcolii Doctorale) şi la 2 reprezentanţi în
Senatul Universităţii din Bucureşti.
3. Alegerile pentru desemarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Litere şi în Senatul
Universităţii din Bucureşti vor avea loc conform următorului calendar, aprobat în cadrul şedinţei
Senatului Universităţii din Bucureşti în dată de 18.10.2017:
23 octombrie – 30 octombrie a.c.: depunerea candidaturilor;
31 octombrie – 5 noiembrie a.c.: desfăşurarea campaniei de promovare a
candidaţilor în alegeri;
6 – 13 noiembrie a.c.: desfăşurarea alegerilor propriu-zise.

4. Candidaturile (CV, scrisoare de intentie) pentru calitatea de reprezentant al studenţilor în Consiliu şi
Senat se depun în format electronic pe adresa alegeri@litere.ro până luni, 30 octombrie, ora 20:00.
Fiecare candidat va primi un raspuns pentru confirmarea depunerii.Comisia electorală are ca sarcina
principala buna desfăşurare a tuturor etapelor procesului electoral, în limitele Regulamentului.

5. În cazul neintrunirii cvorumului de 15% + 1 la turul al doilea al alegerilor, se aplică prevederile art.
14, alineatele 8 şi 9.
6. Alegerile se fac online prin vot universal, direct şi secret al studenţilor Facultăţii de Litere. Fiecare
student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admisă.
7. Rezultatul alegerilor este valabil dacă, în primul tur, participa cel puţin 50% + 1 din studenţii cu
drept de vot de la nivelul fiecărui an/ciclu de studiu în cazul alegerilor pentru Consiliu, respectiv din
studenţii cu drept de vot la nivelul facultăţii, în cazul alegerilor pentru Senat.
8. În cazul neintrunirii cvorumului de prezenţa de cel puţin 50% + 1, va fi organizată o nouă rundă de
alegeri, respectiv turul al doilea, la care participa candidaţii clasaţi pe primele două locuri în urmă
primului tur, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute. Rezultatul alegerilor în cazul celui de-al
doilea tur este valabil dacă se prezintă cel puţin 15% + 1 din studenţii cu drept de vot de la nivelul
fiecărui an/ciclu de studiu în cazul alegerilor pentru Consiliu, respectiv din studenţii cu drept de vot la
nivelul facultăţii, în cazul alegerilor pentru Senat.
În cazul situației particulare în care, în turul al doilea, pe două locuri trec doi candidați care au întrunit
din primul tur condițiile de reprezentativitate (a. cvorum de 15 + 1%, b. majoritate simplă de voturi)
nu se mai organizează alegeri strict pentru respectivele locuri.
9. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor alegătorilor prevăzuţi pentru
nivelul respectiv.
10. Rezultatul alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 ore de la încheierea acestora.
11.

Eventualele contestaţii vor fi transmise pe adresa alegeri@litere.ro în cel mult 24 de ore după
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Având în vedere imposibilitatea logică a respectării termenului de 15 zile de la data primului scrutin
pentru organizarea celui de-al treilea scruntin prevăzută la punctul 8 al Regulamentului de alegeri,
aprobat de Senatul Universității în data de 18.10.2017, se va lua în calcul un termen care nu depășește
15 zile de la data celui de-al doilea scrutint.
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