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Universitatea
Politehnica -
Timi~oara

Anexa lla H.S. nr, 190 din 29.10.2015

REGULAMENT

privind organizarea ~i desfasurarea alegerilor
pentru structurile ~i functiile de reprezentare a studentilor

din Universitatea Politehnica Timisoara

I. Principii generale

1. Alegerea reprezentantilor studentilor atat la nivelul facultatilor cat si la eel al
universitatii , se realizeaza eu respeetarea prevederilor Legii Educatiei Nationale 1/2011
si in virtutea autonomiei universitare, in acord cu prevederile Cartei Universitatii
Politehnica Timisoara.

2. Structurile studentesti in Universitatea Politehnica Timisoara sunt:

2.1. Organizatiile studentesti legal eonstituite din fiecare facultate:
2.1.1. Asociatia Studentilor de la Facultatea de Arhitectura ~i Urbanism Timisoara

- .A sociatia de la Patru"
2.1.2. Liga Studentilor Chimisti din Timisoara - LSCT
2.1.3. Liga Studentilor din Faeultatea de Automatics si Calculatoare - Liga AC
2.1.4. Liga Studentilor din Facultatea de Electronica si Telecornunicatii - LSFETc
2.1.5. Liga Studentilor din Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica - LSFEE
2.1.6. Liga Studentilor Facultatii de Management in Productie si Transporturi-LSFMPT
2.1.7. Liga Studentilor din Facultatea de Mecanica din Timisoara - LSFMT
2.1.8. Organizatia Studenteasca "Traian Lalescu" - OSTL
2.1.9. Liga Studentilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - LSH

2.2. Organizatia Studentilor Doetoranzi din Universitatea Politehniea Timisoara - OSDUPT
2.3. Consiliul Reprezentantilor de an
2.4. Conventia Organizatiilor Studentesti din Politehnica (COSPol),
2.5. Comitetele studentesti de Camino

3. Functiile de reprezentare a studentilor in Universitatea Politehnica Timisoara sunt:

3.1. Presedinte al organizatiei studenteasca din Facultate,
3.2. Reprezentant de an,
3.3. Reprezentant al studentilor in Consiliul Faculatii,
3.4. Reprezentantul studentilor in Biroul Consiliului Facultatii,
3.5. Reprezentant al studentilor in Senatul Universitatii,
3.6. Reprezentantul studentilor in Biroul Senatului Universitatii Politehnica,
3.7. Reprezentantul studentilor in Consiliul de Administratie al UPT,
3.8. Presedinte al Comitetului Studentesc de Camin,
3.9. Responsabil de palier

3.10. Reprezentantul studentilor in Comisia de etica, Comisia de Asigurare a Calitatii,
Comisia de Cazare sau alte comisii interne ale UPT.
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4. Prezentul regulament se refera la organizarea si desfasurarea alegerilor structurilor
cuprinse la punctele: 3.2 , 3.3, 3.4 , 3.5, 3.6, 3.7 si 3.10. Pentru celelalte structuri si
functii de reprezentare exista regulamente proprii de alegeri, organizare ~i functionare.

5. Alegerile se organizeaza pentru structurile ~i functiile de reprezentare prevazute la
articolul 4. In cazul eliberarii unui loc In functiile si structurile de de reprezentare a
studentilor, se procedeaza la alegeri partiale.

6. Persoanele care candideaza pentru structurile si functiile de reprezentare studentesti ,
trebuie sa aiba calitatea de student al Universitatii Politehnica Timisoara la una dintre
cele trei forme de invatamant: licenta, master sau doctorat.

7. Reprezentantii studentilor In Consiliile Facultatilor si In Senatul Universitatii sunt alesi
In mod democratic, prin vot universal , direct si secret, pentru 0 perioada de doi ani. cu
revalidare de catre organizatia studenteasca legal constituita din facultate, in fiecare an .

8. Alegerile se fac In mod democratic, prin vot universal, direct ~i secret, pe baza de
buletine de vot , conform Anexei 2.

9. Calitatea de membru In functiile si structurile de reprezentare a studentilor din
Universitatea Politehnica Timisoara se pierde In urmatoarele cazuri:

odata cu pierderea calitatii de student (absolvirea unui ciclu de invatamant,
exmatricularea, s. a.);
intreruperea studiilor pentru 0 perioada mai mare de un semestru;
absente nemotivate la mai mult de doua sedinte consecutive sau trei absente,
motivate sau nemotivate, la sedinte pe parcursul unui an universitar;
neimplicarea In activitatile din fisa postului, Anexa 3;
alte situatii mentionate In Carta UPT.

10. Locurile devenite vacante se ocupa prin alegeri partiale. Alegerea unei persoane trebuie
sa se faca pe baza acordului prealabil al acesteia.

11. Studentii sunt reprezentati In ConsiliiIe Facultatilor ~l 111 Senatul Universitatii In
proportie de minim 25% din numarul membrilor structurilor respective, conform legii .

12. Studentii desernneaza reprezentantii lor In Consiliul facultatii si candidatii lor pentru
Senatul universitar din randul studentilor din facultate.

13. Se recornanda reprezentarea tuturor celor trei cicluri de invatamant (licenta, master si
doctorat) In Senatul UPT.

14. Se recornanda ca studentii care opteaza pentru 0 functie de reprezentare din cele
amintite la punctul 3, sa aiba rezultate bune la invatatura precum si 0 conduita
exemplara,

15. In acord cu Legea Educatiei nr. 112011 si Carta Universitatii, pe langa cei 25% studenti
In consilul facultatii alesi In mod universal, direct si secret de toti studentii facultatii,
organizatia legal constituita din facultate deleaga In plus un student consilier.

16. Numarul de locuri atribuit studentilor In Senatul UPT este de 17 studenti, distribuit In
mod proportional cu numarul de studenti de la fiecare Facultate.

17. Responsabilitatea organizarii si bunei desfasurari a alegerilor reprezentantilor
studentilor In Consiliul facultatii si Senatul universitatii , revine organizatiilor
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studentesti legal constituite sau in lipsa acestora, Consiliului Reprezentantilor de an din
facultate.

18. Alegerile se desfasoara pe parcursul unei zile , in intervalul orar 10:00-18:00. Toti
studentii inmatriculati au dreptul de a-si exprima votul pe baza carnetului de student sau
a cartii de identitate pentru candidatii din facultatea respectiva. Alegerile vor fi validate
indiferent de numarul studentilor prezenti la vot.

19. Candidaturile se depun si se inregistreaza la organizatia studenteasca legal constituita
din fiecare facultate, sau in lipsa acesteia la Consiliul Reprezentantilor de an. Acestea
sunt facute publice prin afisarea si publicarea listei nominale a candidaturilor pentru
reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii, respectiv in Senatul Universitatii pe
pagina WEB a organizatiei studentesti precum si la alte locuri de afisaj din cadrul
facultatii ,

20. Se declara alese in functiile de reprezentant al studentilor, in limita locurilor
disponibile, persoanele care au numarul eel mai mare de voturi, in ordine
descrescatoare.

21. In cazul in care nu se ocupa toate posturile disponibile, se va organiza un nou proces de
alegeri intr-o perioada cuprinsa intre 0 saptamana si maxim trei saptamani, conform
procedurii descrise in regulament.

22. Contestatiile privitoare la alegeri se depun la Liga Studentilor sau in lipsa acesteia la
Consiliul Reprezentantilor de an, in termen de 48 de ore de la data alegerilor respective
~i se rezolva de catre Biroul Executiv alligii.

23. Studentii reprezentanti sunt obligati sa redacteze un raport de activitate la sfarsitul
mandatului sau ori de care ori le este solicitat de catre studenti.

II. Criterii pe care trebuie sa Ie indeplineasca studentii reprezentanti in Consiliile
Facultatiilor respectiv in Senatul Universitatii

l.Conform legii , Universitatea nu poate conditiona calitatea de student reprezentant.

III. Organizarea si desfasurarea alegerilor:

1. Alegerile pentru desemnarea reprezentantilor de an /serie/sectie

1.1. Masa electoare este constituita din studentii anului/seriei/sectiei pentru care se organizeaza
alegeri.

1.2. La inceputul fiecarui an universitar, organizatia studenteasca legal constituita din fiecare
facultate, sau in lipsa acesteia, Consiliul reprezentantilor de an (denumiti in continuare
organizatori ai alegerilor) va organiza alegeri pentru desemnarea Reprezentantului fiecarui ani
serie I sectie de studiu astfel:

1.2.1. cu eel putin sapte zile inainte de alegeri se va anunta calendarul alegerilor.

1.2.2. studentii interesati, din anul/seria/sectia respectiva, vor depune la organizatori un
Curriculum Vitate.
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1.2.3. In ziua stabilita pentru alegeri, la inceputul sau finalul uneia dintre orele de curs, doi
reprezentanti organizatorilor alegerilor, alaturi de inca doi reprezentanti desemnati de catre
anul de studiu pentru care se organizeaza alegerea reprezentantului, vor proceda la formarea
comisiei de alegeri.

1.2.4. Mai departe se vor prezenta candidatii, acestia fiind invitati sa rosteasca 0 alocutiune, dupa
care pasul urmator va fi reprezentat de procesul de votare.

1.2.5. Rezultatele alegerilor se vor consemna intr-un proces verbal, care va fi inaintat spre
validare si pastrare, impreuna cu buletinele de vot, Biroului organizatiei studentesti sau
Consiliului Reprezentantilor de an.

1.2.6. Procesul verbal va fi semnat de catre membrii comisiei de alegeri si eventual de catre
cadrul didactic care a asistat la procesul de alegeri in calitate de observator.

1.3. Reprezentantii alesi ai fiecarei serii/an de studiu sunt membrii de drept ai Reprezentantilor
de an din facultatea respectiva,

2. Alegerile pentru desemnarea reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultatii precum si a
studentilor in Senatul Universitatii de la toate cele 3 cicluri de studiu (licenta, masterat si
doctorat)

2.1. Organizatia studenteasca legal constituita din fiecare facultate, sau in lipsa acesteia ,
Consi1iul reprezentantilor de an (denumiti in continuare organizatori ai alegerilor) va
organiza alegeri pentru desemnarea reprezentantilor studentilor de la cele trei cicluri (licenta,
master si doctorat) in Consiliul Facultatii precum si a studentilor in Senatul Universitatii ,
astfel:

2.1.1. Posturilor disponibile pentru studentii consilieri se aleg democratic, prin vot universal ,
direct si secret conform procedurii descrise mai jos.

2.1.2. studentii membrii in Senatul Universitatii se aleg democratic, prin vot universal , direct si
secret de catre studentii din fiecare facultate. Numarul studentilor senatori de la fiecare
facultate este direct proportional cu numarul total al studentilor din facultate si se aleg
conform procedurii descrise mai jos.

2.1.3. cu eel putin 14 zile inainte de data stabilita pentru alegeri se va anunta calendarul
alegerilor. Acesta trebuie sa fie afisat la avizierul facultatii , la avizierul organizatiei ,
precum si in toate corpurile de cladire in care studentii facultatii au ore didactice.
Studentii din toti anii de studiu vor fi informati asupra alegerilor.

2.1.4. Cu eel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru alegeri se va organiza 0 intalnire de
informare asupra alegerilor cu sefii de an la nivelul facultatii.

2.1.5. studentii interesati vor depune la organizatorii alegerilor, un dosar care sa contina un
Curriculum Vitate , 0 scrisoare de intentie si 0 poza cu eel putin 7 zile inainte de data
stabilita pentru alegeri.

2.1.6. cu 7 zile inainte de data stabilita pentru alegeri pe site-ul organizatiei precum ~i la
avizierul facultatii se va afisa lista candidatilor. Pe site-ul organizatiei se vor publica de
asemenea cv-ul , scrisoarea de intentie si cate 0 poza a fiecarui candidat.

2.1.7. in ziua stabilita pentru alegeri se va desemna 0 comisie de alegeri formata din 3
organizatori care se va ocupa pe tot parcursul zilei de supravegherea procesului de vot.
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2.1.8. in data stabilita pentru alegeri se va organiza 0 urna de vot sigilata in holul central al
facultatii in intervalul orar 10:00-18:00. La uma de vot vor fi disponibile cv-urile,
scrisorile de intentie si pozele candidatilor, in cazuri justificate pot exista doua ume de
vot in locatii distincte pentru aceeasi facuItate.

2.1.9. la alegeri au drept de vot toti studentii facultatii, indiferent de cilcul de studiu, doar pe
baza cametului de student sau a cartii de identitate. Comisia de alegeri va ave a
disponibila lista tuturor studentilor inmatriculati de la secretariatul facultatii, Fiecare
student inainte sa voteze va semna pe lista in dreptul numelui.

2.1.10. la incheierea procesului de vot comisia de alegeri, in prezenta candidatilor, va deschide
uma si va numara voturile. RezuItatul alegerilor va fi consemnat in procesul verbal.

2.1.11. Un candidat nu este ales in cazul in care acumuleaza mai muIt de 50% de voturi de NU,
ditre voturile exprimate. Pentru ca alegerile sa fie validate nu este necesar un numar
minim de voturi.

3. Alegerea reprezentantului in Biroul Consiliului Facultatii

3.1. Reprezentantul studentilor in Biroul Consiliului Facultatii este ales prin concurs organizat de
catre Biroul de Conducere al organizatiei din facultate, dintre studentii consilieri.

3.2. Acesta este ales imediat dupa alegerile studentilor in Consiliul Facultatii.

4. Validarea studentilor reprezentanti

4.1. RezuItatele alegerilor se prezinta intr-un dosar care contine:

- Lista reprezentantilor alesi in Consiliul facultatii
- Lista reprezentantilor alesi pentru Senatul Universitatii
- Procesul-verbal al Comisiei de numarare a voturilor.
- Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat.

4.2. Documentele enumerate mai sus vor fi transmise conducerii facultatii in 24 de ore de la data
alegerilor.

4.3 . Conducerea facultatii va face demersurile necesare validarii noilor reprezentanti ai
studentilor in Consiliul facultatii, respectiv in Senatul UPT. la proxima sedinta de Consiliu,
respectiv Senat.

4.4 . Noii reprezentanti ai studentilor pot sa nu fie validati de catre Consiliu sau Senat exclusiv pe
motivul ca nu a fost respectata procedura de alegere descrisa in prezentul regulament.

4.5. Mandatul noilor reprezentanti in Consiliul Facultatii incepe din momentul validarii acestora
de catre Consiliul Facultatii, respectiv a studentilor senatori de catre Senatul Universitatii. in
intervalul dintre data alegerilor si cea a validarii, activitatea de reprezentare este asigurata de
reprezentantii aflati in exercitiu pana la validarea noilor reprezentanti.

5. Alegerea Reprezentantului Studentilor in Biroul Senatului
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5.1. Reprezentantul studentilor in Biroul Senatului UPT este ales din randul studentilor senatori.

5.2. Masa electoare in acest caz este reprezentata de studentii membrii in Senatul UPT.

5.3. Reprezentantul studentilor in Biroul Senatului UPT trebuie sa fie ales de mai mult de 50%
din numarul studentilor senatori prezenti in momentul alegerii, dar nu de mai putin de 0

treime din numarul total al studentilor senatori.

5.4. Rezultatele alegerilor se prezinta intr-un dosar care contine urmatoarele documente:

Numele si prenumele reprezentantului in Biroul Senatului
Procesul-verbal de numarare a voturilor
Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin.

5.5. Documentele enumerate mai sus VOl' fi transmise la Rectoratul UPT, in termen de 24 de ore
de la data alegerilor.

6. Alegerea reprezentantului studentilor in Consiliul de Administratie al Universitatii

6.1. Reprezentantul studentilor in Consiliul de Adrninistratie al Universitatii este ales prin
concurs organizat de catre organizatiile studentesti legal constituite membre in Conventia
Organizatilor Studentesti din Universitatea Politehnica Timisoara (COSPol) .

6.2. Conform legii si Cartei UPT, Reprezentantul studentilor in Consiliul de Administratie al
Universitatii nu poate face parte din Senatul Universitatii, fiind considerata functie executiva
la nivelul Universitatii.

6.3. Alegerile se VOl' organiza concomitent cu alegerile studentilor in Senatul UPT si Consiliile
Facultatilor,

6.4. Mandatul Reprezentantului Studentilor in Consiliul de Administratie al Universitatii este de
doi ani, cu revalidare dupa un an din partea Conventia Organizatilor Studentesti din
Universitatea Politehnica Timisoara (COSPol).

6.5. Rezultatele concursului de alegere se prezinta intr-un dosar care contine urmatoarele
documente:

Numele si prenumele reprezentantului in Consiliul de Administratie
Procesul-verbal al Comisiei de concurs

6.6. Documentele enumerate mai sus VOl' fi transmise la Rectoratul UPT, in termen de 24 de ore
de la data concursului.

7. Alegerea reprezentantului studentilor in Comisia de Erica, Comisia de Asigurare a Calitatii ,
Comisia de Cazare sau alte comisii interne UPT cu reprezentanti ai studentilor

7.1. Reprezentantii studentilor in Comisia de Etica, in Comisia de Asigurare a Calitatii la nivelul
Universitatii, Comi sia de Cazare sunt alesi de catre organizatiile studentesti legal constituite
membre in Conventia Organizatilor Studentesti din Universitatea Politehnica Timisoara
(COSPol).

7.2. Reprezentantii studentilor in comisiile de asigurare a calitatii la nivelul facultatilor sunt alesi
de catre organizatia studenteasca legal constituita la nivelul facultatii.

7.3. Alegerile se vor organiza concomitent cu alegerile studentilor in Senatul UPT si Consilii Ie
Facultatilor.
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7.4 . Mandatul acestora este de doi ani, cu revalidare dupa un an din partea Conventia
Organizatilor Studentesti din Universitatea Politehnica Timisoara (COSPol).

7.5. Este recomandat ca studentii membri in comisiile interne ale UPT sa fie membrii at

Senatului UPT sau ai Consiliului facultatii

7.6. Rezultatele concursului de alegere se prezinta intr-un dosar care contine urrnatoarele
documente:

Numele si prenumele reprezentantului in Comisia de etica, respectic Comisia de
Asigurare a Calitatii
Procesul-verbal al Comisiei de concurs

7.7. Documentele enumerate mai sus vor fi transmise la Rectoratul UPT, respectiv catre
Conducerea Facultatii in termen de 24 de ore de la data alegerii.

IV. Dispozitii finale

1. Anexa 1 - Procesul verbal de alegeri, Anexa 2 - Modelul buletinului de vot si Anexa 3 
Fisa postului studentului reprezentant fac parte integranta din prezentul
REGULAMENT.

2. Prezentul REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru
structurile si functiile de reprezentare a studentilor este parte integranta
REGULAMENTULUI privind organizarea ~i desfasurarea alegerilor pentru structurile si
functiile de conducere din Universitatea Politehnica din Timisoara.

3. Prezentul REGULAMENT a fost initiat si adoptat in sedinta Consiliului de
Administratie din data de 27.10.2015 si aprobat de Senatul UPT in sedinta din ...
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PROCES-VERBAL
de numarare a voturilor

eu oeazia desfasurarii alegerilor pentru studentii din
Senatul Universitatii / Consiliul Facultatii

din partea Facultatii de xxxxxx
din data de XX.XX.XXXX

Tur de serutin: 1

Numar total de studenti eligibili pentru vot
Numar de studenti prezenti la vot
Voturi valabil exnrimate
Voturi anulate

Lista candidat ilor In ordinea descrescatoare a numarului de voturi :

Anexa 1

Nr.
Nume

Voturi Voturi
Abtineri

Voturi
Crt. DA NU anulate

1.
2.
,.,
.) .

4.

Comisia pentru numararea voturilor :

Candidati prezenti la numararea voturilor:



Anexa 2
Data: <xx.yy.zzzz>

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea student ilor senatori I consilier i ai Facultatli <Xyz>

Prenume NUME
DA NU

Prenume NUME
DA NU

Recomandare: in cazul in care nu doriti sa va exprimati preferinta referitor la un anumit candidat, va
put eti abtine nevotdnd nici cu DA nici cu NU fa eel in cauza, buletinul de vot fi ind valid.

DA - Vreau ca aces t candidat sa ocupe functia de senator.
NU - Nu vreau ca aces t candidat sa ocupe fun ctia de senator.
Md abtin - Nu vrea u sii-mi exprim opinia ref eritoare fa acest candidat.

Data: <xx.yy.zzzz>

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea studentilor senatori I consilicri ai Facultatii <Xyz>

Prenume NUME
DA NU

Prenume NUME
DA NU

Re comandare: li1 cazul in care nu doriti sa va exprimati preferinta ref eritor la un anumit candidat, va
put eti abtine nevotdnd nici cu DA nici cu NU la eel in cauza, buletinuf de vot fi ind valid.

DA - Vreau ca acest candidat sa ocupe functia de senator.
NU - Nu vreau ca acest candidat sa ocupe fun ctia de senator.
/lI ft abtin - Nu vreau sa-mi exprim opinia refer itoare la acest candidat.



Anexa 3

FI~A POSTULUI
STUDENTULUIREPREZENTANT

DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMI~OARA

Profilul studentului reprezentant:

1. sa aiba un comportament etic impecabil, sa nu fie coruptibil sau sa aiba un trecut patat

de astfel de fapte ;

2. sa se bucure de suportul unei organizatii studentesti (de preferat) ;

3. sa stie sa faca lobby pe blnga diferiti actori cu care este necesar sa interactioneze

pentru asigurarea unei reprezentari cat mai eficiente a studentilor;

4. sa adune inforrnatia necesara in vederea diseminarii acesteia catre studenti (sa fie

multiplicatori de informatie);

5. sa cunoasca regulamentele universitatii precum si alte elemente de legislatie in ceea

ce priveste mediul studentesc;

6. sa aiba abilitati de networking si lucru in echipa, avand si bune abilitati de

comunicare;

7. sa aiba verticalitate si sa priveasca obiectiv lucrurile, avand in acelasi timp deschidere

in ceea ce priveste propunerile venite din partea actorilor cu care interactioneaza;

8. sa aiba integritate;

9. sa aiba un spirit dinamic, fiind intotdeauna pregatit si luand atitudine;

10. sa fie implicat. interesat si preocupat de problemele cu care se confrunta studentii,

fiind pe cat posibil proactiv (preintampinand problemele care ar putea aparea la un

moment dat);

11. sa aiba initiativa;

12. sa aiba capacitate de argumentare a propunerilor si deciziilor pe care le initiaza si/sau

sustine;

13. sa fie sociabil, sa se integreze usor intr-un mediu/structura, sa comunice usor in egala

masura cu ceilalti actori implicati, dar si cu studentii pe care ii reprezinta;

14. sa aiba atentie distributiva fiind in acelasi timp si un ascultator acti v;

15. sa fie motivat in ceea ce face, nereferindu-ne aici la motivatii de ordin material;

16. sa sustina drepturile si interesele studentilor pe care ii reprezinta cu cat mai multa

diplornatie;
17. sa se bucure de notorietate atat in relatia Cll studentii, cat si in relatia Cll ceilalti actori:

18. sa fie responsabil ;

19. sa fie un bun orator;

20. sa fie organizat si structurat in activitatile sale de reprezentare sau de alta natura.

Atributii generale ale Studentului Reprezentant



Studentul reprezentant trebuie sa vegheze ~i sa intreprinda demersuri in vederea

respectarii drepturilor, dar ~i obligatiilor studentilor pe care ii reprezinta.

Au fost identificate urrnatoarele atributii, acestea variind in functie de pozitia de

reprezentare ocupata.

A. Reprezentantii de grupa, sectie, serie, an trebuie:
a. sa comunice/ colaboreze cu actorii implicati in procesul de reprezentare: studentii pe

care ii reprezinta in primul rand, Organizatia Studenteasca - indiferent daca este sau

nu membru al acesteia, reprezentantii studentilor in Senatul Universitatii si Consiliul

Facultatii, secretariatul facultatii, decanii/ indrumatorii de an;

b. sa se informeze si sa informeze la randul sau studentii pe care ii reprezinta;

c. sa faciliteze unele sarcini pentru colegii sai, Ex: vizarea cametelor, a legitimatiilor;

d. sa se implice activ in procesul de evaluare;

e. aduna informatii, sesizari probleme, propuneri de la studentii pe care ii reprezinta;

f. sa se implice in stabilirea datelor examenelor impreuna cu factorii decizionalii la nivel

de facultate;

g. faciliteaza intalniri organizate ale studentilor cu conducerea facultatii.

B. Reprezentantii in Consiliul Facultatii/ Senatul Universitatii:
a. trebuie sa aiba 0 comunicare cat mai buna in principal cu urmatorii actori: studentii pe

care ii reprezinta, cu reprezentatii la nivel de grupa/ serie / an, cu Organizatiile

Studentesti - indiferent daca sunt sau nu membrii ai acestora, conducerea

facultatii /universitatii, ceilalti reprezentanti ai studentilor din Senat si Consiliu, partea

administrativa a caminelor studentesti, a cantinelor studentesti, biblioteca

universitatii;

b. trebuie sa participe activ la sedintele Consiliului Facultatii/Senatului Universitatii sau

a comisiilor de specialitate, facand cunoscute propunerile studentilor si problemele cu

care acestia se confrunta si solutionarea acestora;

c. trebuie sa aiba intalniri periodice, sa se consulte intre ei;

d. trebuie sa comunice studentilor deciziile luate in forurile din care ei fac parte;

e. sa organizeze intalniri cu studentii, sa ii informeze, sa ii consulte si sa identifice

problemelele cu care acestia se confrunta, dar si sa ceara feedback din partea acestora;

f. sa ceara ordinea de zi cu minim 0 saptamana inainte de data programata a sedintelor;

g. sa comunice cu comitetele de camin si sa evalueze/verifice activitatea acestora;

h. sa participe la intalnirile comisiei de etica ~i calitate.




