UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MUREŞ
SENATUL UNIVERSITAR
GRAFICUL ACTIVITATILOR SPECIFICE PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE
ALE UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MUREŞ PENTRU MANDATUL 2016 – 2020
Data

2 noiembrie 2015
18 noiembrie 2015
16 - 25 noiembrie
2015
25 noiembrie - 4
decembrie 2015

2 – 4 decembrie 2015
9 – 10 decembrie
2015

Acţiunea / Activitatea
Afişarea la facultăţi a Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a alegerilor şi
concursurilor pentru structurile şi funcţiile
de conducere la Universitatea “Petru Maior”
din Tîrgu-Mureş
Stabilirea numărului total de membri în
Consiliile de Facultate şi Senat; repartizarea
numărului de cadre didactice din fiecare
departament, respectiv de studenţi
Constituirea Comisiilor de alegeri a
studenţilor în Consiliul Facultăţii şi a
Comisiei de alegeri a studenţilor în Senat,
stabilirea documentelor de candidatură
necesare, data şi locul de desfăşurare a
alegerilor

Responsabilitatea

Documente
necesare

Cu minim o lună înainte de
demararea alegerilor

Decanii
Senatul Universitar

Proces verbal

Studenţii
reprezentanţi în
Consilii şi Senat,
Proces verbal
împreună cu asociaţiile
legal constituite

Comisia de alegeri a
Desemnarea candidaţilor reprezentanţi ai
studenţilor în Consiliul
studenţilor pentru Consiliile de Facultate
Facultăţii
Depunerea candidaturilor pentru Director
de departament
Alegerea Directorilor de departament şi a
Decanate şi
Consiliului departamentului.
Departamente
Alegerea reprezentanţilor departamentelor
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Observaţii

Proces verbal
Dosar de
concurs

Proces verbal

Validat de senatul în funcţie
Cu minimum 15 zile înainte
de alegerile pentru
desemnarea reprezentanţilor
Cu 7 zile înainte de alegeri se
afişează la decanate şi pe
site-ul UPM lista studenţilor
care şi-au depus dosarul
Registratura UPM, Decanate

Cvorum necesar minim 2/3
din numărul de cadre
didactice cu drept de vot din

Data

11 decembrie 2015

Acţiunea / Activitatea

Responsabilitatea

în Consiliul de Facultate şi a candidaţilor (6
persoane) departamentelor pentru Senatul
Universităţii
Reluarea alegerii reprezentanţilor
departamentelor în Consiliul facultăţii şi a
candidaţilor pentru Senat (dacă este cazul)

14 decembrie 2015

Alegerea prin vot universal şi secret a
studenţilor în Consiliul de Facultate şi în
Senatul Universităţii

15 decembrie 2015

Reluarea alegerii prin vot universal şi secret
a studenţilor în Consiliul de Facultate şi în
Senatul Universităţii

15 decembrie 2015
16 decembrie 2015
17 decembrie 2015

Alegeri la nivelul facultăţilor prin vot
universal şi secret a reprezentanţilor în
Senatul Universităţii

Validarea directorilor de departament, a
componenţei Consiliilor de facultate și a
reprezentanţilor în Senatul Universităţii
Constituirea Comisiei electorale a UPM
Validarea componenţei Consiliilor de
Facultate şi a Senatului Universităţii

Documente
necesare

Observaţii
departament

Decanate şi
departamente

Comisiile de alegeri a
studenţilor în Consiliul
Facultăţii şi Comisia de
alegeri a studenţilor în
Senat
Comisiile de alegeri a
studenţilor în Consiliul
Facultăţii şi Comisia de
alegeri a studenţilor în
Senat

Proces verbal

Nu există limită de cvorum

Proces verbal

Cvorum necesar minim
(50%+1) din numărul de
studenţi cu drept de vot din
facultate

Proces verbal

Nu există limită de cvorum

Consiliile de facultate

Proces verbal

Contestaţiile se depun la
registratura UPM

Consiliile de facultate

Proces verbal

Senatul universitar în
exerciţiu

Proces verbal

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
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Cvorum necesar minim 2/3
din numărul de cadre
didactice cu drept de vot din
Consiliul facultăţii
Cvorum necesar minim 2/3
din numărul membrilor
Senatului

