
 

 

 

Procedura de vot online pentru alegerile pentru studentul 

reprezentant în Consiliul de Administrație, Comisia de Etică, 

respectiv Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din UPT 

 

Ședința în care vor avea loc alegerile pentru funcțiile de student reprezentant în 

Consiliul de Administrație, Comisia de Etică, respectiv Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității din Universitatea Politehnica Timișoara are loc în data de 19.11.2021, începând cu ora 

20:00. Ședința are loc online pe platforma Zoom. Votul propriu-zis va avea loc folosind un 

formular Google Form inclus într-o pagină web Google Sites. 

Pagina Google Sites are setările de vizibilitate configurate astfel încât doar membrii 

grupului de mail cospol-ag@googlegroups.com pot accesa site-ul în momentul în care este 

publicat. Site-ul arată similar cu imaginea de mai jos. 
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După fiecare rundă de alegeri, formularul inclus în pagină este înlocuit cu formularul 

pentru următoarea rundă de alegeri. 

 

Formularul și site-ul necesită ca alegătorii să fie logați cu contul de Google cu care sunt 

membri în grupul cospol-ag@googlegroups.com. Acest lucru este necesar pentru a putea avea 

acces la site și pentru ca formularul să restricționeze fiecare votant la un singur vot. Adresele 

de email NU sunt stocate cu rezultatele alegerilor, deci votul este unul secret. 

În ziua ședinței, înainte ca ședința de alegeri să înceapă, secretarul grupului de inițiativă 

„COSPol” actualizează componența grupului Google cospol-ag@googlegroups.com astfel 

încât doar delegații organizațiilor studențești care votează și contul de Google al grupului de 

inițiativă fac parte din grupul respectiv. Această măsură asigură faptul că pe parcursul ședinței, 

doar persoanele care au drept de vot și contul de pe care se administrează site-ul au acces la 

site-ul Google utilizat. 

În calitate de alegător, pașii de urmat pentru a putea vota sunt: 

1. Ne logăm în contul Google cu care suntem membri pe grupul cospol-

ag@googlegroups.com 

2. Intrăm pe adresa site-ului primită în chatul de zoom. Este de preferat să se utilizeze 

versiunea desktop a Google Chrome. Alte browsere de desktop cu excepția Internet 

Explorer și Safari funcționează, la fel și browsere mobile, însă există riscul ca pagina să 

nu fie redată corespunzător și să fie mai dificil să alegem opțiuni în formular pe un 

ecran mai mic. 

3. Înainte de deschiderea votului pentru fiecare rundă de alegeri, administratorul site-ului 

actualizează formularul afișat. Ulterior, alegătorii pot vota. 

4. După ce votează toți alegătorii, sau după cinci minute de la începerea votului în cazul 

în care nu au reușit toți alegătorii să își exprime votul și voturile lipse nu influențează 

rezultatul final, rezultatele vor fi afișate în apelul video. În cazul în care votul se închide 

cu voturi lipsă, acestea sunt declarate anulate. 

 

 

Timișoara,          Student reprezentant în CA UPT, 

04.11.2021             Alexandru Constantin ILIESCU 
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