Alegeri studențești la Facultatea de Litere – Turul al IV-lea
REZULTATE
În data de 25 noiembrie 2014 s-a organizat cel de-al patrulea tur al alegerilor pentru
reprezentanții studenților Facultății de Litere în Consiliul Profesoral al Facultății și în Senatul Universității
din București. La vot au participat 637 de persoane, dintre care 282 au votat doar pentru Senat
(studenții din anul I, ai căror reprezentanți în Consiliu au fost deja aleși în turul al treilea), restul votând
și pentru Senat și pentru Consiliu. S-au exprimat 613 voturi valide pentru reprezentanții în Senat și 307
voturi valide pentru reprezentanții în Consiliul Profesoral. 24 dintre voturile pentru Senat si 48 dintre
voturile pentru Consiliu au fost nule.
Deoarece numărul votanților a întrunit 26,09% din totalul studenților Facultății de Litere,
alegerile pentru Senat sunt valide. Cvorumul a fost realizat și în cazul alegerilor pentru Consiliul
Facultății, la următoarele nivele de studiu: anul al II-lea (20,46% prezență), anul al III-lea (24,63%
prezență) și masterat (23,83% prezență). La nivelul studiilor doctorale, cvorumul nu s-a întrunit, drept
care se va mai organiza un tur de scrutin la care vor participa doar doctoranzii, în vederea alegerii
reprezentantului lor în Consiliu.
Repartizarea rezultatelor este următoarea:
Pentru Consiliul Facultății:
La anul II (Licență) s-au exprimat 38 de voturi pentru Dalia Cucăilă și 68 de voturi pentru Raluca
Tudoran.
La anul III (Licență) s-au exprimat 86 de voturi pentru Maria Ciobîcă și 33 de voturi pentru
Alexandru Fieroiu.
La Masterat s-au exprimat 33 de voturi pentru Maria Chiru și 49 de voturi pentru Andrei Stan
Ionescu.
Pentru Senatul U. B. s-au exprimat 411 de voturi în favoarea candidatei Valentina Gabriela Popa
și 202 voturi în favoarea candidatului Alexandru Fieroiu.
Cei șase candidați pentru Consiliul Facultății vor fi validați la următoarea întrunire a acestuia. Cei
doi candidați pentru Senatul U. B. vor fi validați la următoarea ședință de Senat.
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Comisia electorală:
Președinte:

Andreea Florentina Bogdan

Membri:

Iuliana Cătălina Amuza
Ștefania Ionela Apachiți
Laura Cernat
Andreea Oana Paraschiv

