MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Tîrgu Mureş, 540088, ROMÂNIA

Organizare Referendum pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului,
pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii, precum şi al
reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Metodologia cadru
referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul
instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu
Mureş organizează Referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, pe baza
unui concurs public sau prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din cadrul universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul
universitar şi din Consiliile facultăţilor.
Referendumul va avea loc, conform metodologiei ministerului, într-o singură zi, în data de
3 iulie 2015, între orele 8:00-20:00, în Sala Senatului, R 21, str. Nicolae Iorga, Nr. 1.

dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice asupra
referendumului universitar din data de 3 iulie 2015, pentru alegerea modalităţii
de desemnare a rectorului la nivelul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş:
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Aula Magna, Str. Nicolae Iorga, Nr. 1
• Joi, 18 iunie 2015, ora 1000
• Miercuri, 24 iunie 2015, ora 1000
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
Aula „Tudor Drăganu”, Str. Livezeni, Nr. 69
• Joi, 18 iunie 2015, ora 1000
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