UNIVERSITATEA,,TIBISCUS'' DIN TIMI$OARA

METODOLOGIA DE ALEGERE
A PRE$EDINTELUI SENATU]LUI
UNIVERSITATII,,TIBISCUS'' DIN TIMI$OARA
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. I - Alegerea Pregedintelui Senatului Universitdtii ,,Tibiscus" din Timigoara (numitd in continuare
Universitatea) se realizeazd cu respectarea prevederilor Legii nr. ll20l1 a EducaJiei Nafionale, in
acord cu prevederile Cartei Universitdlii "Tibiscus" din Timigoara din anul 2012 qi a prezentei
Metodologii.

Art. 2. (1) - Pentru pozilia de preqedinte al Senatului Universitiilii pot candida cadre didactice titulare
ale Univ er s it dlii, membri ai Senatului universitar nou-ales.

(2) - Alegerea pregedintelui Senatului universitar se face prin votul direct qi secret al membrilor
Senatului universitar nou-ales.

Art. 3. (1) - $edinta de alegeri

este valabil intrunitd dacd numirul celor prezenli reprezintd, cel pulin
doub treimi din numdrul membrilor cu drept de vot.
(2) - Dacd'la data primei convocdri nu este realizat cvorumul, va fi programatd. o noud gedintd de
alegeri, in termen de maximum doud" zile calendaristice, cu incadlarea in calendarul alegerilor, gedinld
care igi va desftgura lucrdrile indiferent de numdrul celor prezenli.

Art.4. - Lucrdrile qedintei de alegeri sunt consemnate intr-un proces verbal care se va arhiva impreund
cu buletinele de vot folosite.
Art. 5. (1) - Mandatul pregedintelui Senatului universitar este de 4 an|
(2) In cazul vacantdrli poziliei de pregedinte al Senatului universitar, se organizeazd" alegerea unui nou
pregedinte, conform prezentei Metodologii, in termen de doud sdptdmdni de la data vacantdrii.
Mandatul pregedintelui ales in urma vacantdrii dureazd. pdnd la expirarea mandatului Senatului
universitar din care face parte.

CAPITOLUL

ilI.

ALEGEREA PRE$EDINTELUI SENATULUI UNIVERSITAR

Art. 6. (1) Convocarea

membrilor Senatului universitar nou-ales, pentru gedinJa de constituire
respectiv de alegere a pregedintelui Senatului universitar, se face de cdtre Pregedintele Senatului in
func{ie, cu respectarea Calendarului alegerilor din Universitate.
(2) Data intrunirii Senatului universitar nou-ales, pentru gedinla de alegere a pregedintelui sdu,
marcheazd constituirea noului Senat universitar qi dizolvarea Senatului universitar aflat in funcJie pAnd
la aceastd datd.

Art. 7. - $edinla de constituire a noului Senat, respectiv de alegere a pregedintelui Senatului
universitar, este condusd de decanul de vdrstd al acestuia, asistat de cel mai tdndr membru.
Art. 8. - in cadrul gedinlei

de alegeri, valabil intrunite, se stabileqte o Comisie de numdrare a voturilor
formatd din 3 membri, din care un membru sd facd parte din BE{-IN. Componenta comisiei este decisi
de cei prezenli.

Art.

9. - Conducdtorul gedinfei de alegeri invitd membrii Senatunui sti igi anunte candidatura.

Art.

10. (1) - Cadrele didactice titulare ale (Jniversitdlii, membri ai Senatului universitar nou-ales,
care doresc sd candideze pentru ocuparea pozi[iei de pregedinte al Senatului universitar, igi exprimd
dorinfa de a candida in timpul gedintei Senatului universitar de alegere a Pregedintelui Senatului.
(2) Odatd cu exprimarea dorinJei, candidatul la ocuparea poziliei de pregedinte al Senatului
universitar ptezintd, pe scurt, un Cuniculum Vitae care sd cuprindd date despre activitateadidacticd qi
de cercetare din cadrul Universitdlii "Tibiscus" din Timiqoara.

Art. 11. (1) - in momentul in

care nu se mai exprimd alte candidaturi posibile, Secretarul qef al
Universitdlii intocmegte Buletinul de vot pentru alegerea pregedinteiui Senatului universitar (conform
modelului din Anexa 1.) gi il multiplicd intr-un numdr corespunzltor de exemplare.
(2) inscrierea candidalilor pe buletinul de vot se face in ordine alfabeticd.
(3) Buletinul de vot poartd gtampila de control a Universitilii.
(4) Buletinele de vot sunt predate conducdtorului gedinlei de alegeri, de cdtre Secretarul gef al
Universitdlii.

Art. 12. (1) - La primirea buletinelor de vot, membrii Senatului universitar voteazd direct gi secret,
utilizdnd buletinele de vot distribuite de membrii Comisiei de numdrare a voturilor.
(2) Votul se consideri valid, dacd in interiorul fiecdrei liste, se aplicd gtampila ,,VOTAT" pentru un
singur candidat, in interiorul pdtratului corespunzdtor.
(3) Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din urmdtoarele cazuri:
- dacd" este aplicatd gtampila,,vorAT" pentru mai mult cle un candidat;
- dacd este aplicatd qtampila,,VOTAT" in afara pdtratuluri care indicd opliunea de vot;
- dacd,pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.
(4) Buletinele de vot sunt albe, dacd, nu este aplicatd, gtampila ,,VO:fAT" pentru nici un candidat din
lista facultd{ii;

Art. 13. Comisia de numirare a voturilor

consemneazd rezultatul votului intr-un proces-verbal al
qedinlei de alegeri (conform modelului din Anexa 2).

Art. 14. (1) - Este declarat pregedinte al Senatului universitar carrdidatul care intruneqte cel puJin
50oA+l voturi valide, din numdrul voturilor exprimate de cei prezenli.
(2) Dacd niciunul dintre candidaJi nu a intrunit 50oA+l din numdrul voturilor celor prezen{i, se
procedeazd' la un nou tur de scrutin, pe buletinul de vot fiind inscrigi candidatii clasaJi pe piimele doud
locuri in primul tur
umdrului de voturi obtinute. Este
$eclarat pregedinte al
Senatului universitar
cel mai mare numdr de voturi. in caz de balotai, se
organrzeazd tururi de

Art.

15. - DupS ce un candidat este declarat ales in functia de Pregedinte al Senatului universitar,
acesta preia conducerea gedinJei Senatului universitar.

CAPITOLUL

ilI. DISPOZITII FINALE

Art. 16 -

Prczenta metodologie a fost adoptatd
din
Timigoara, din data de 12.05.2016.
,,Tibiscus"

u$uRor

in

gedinta Senatului universitar

al Universitdlii

Anexa

1.

Universitatea,rTibiscus" din Timigoara

BULETIN DE VOT
pentru alegerea Preqedintelui Senatului

Universitifii,Tibiscus" din T'imi$oara
pentru legislatura 2016-2020
Nr.
crt,

Numele Si prenumele
candidalilor

Vot

t.

2.

Anexa2.

UNIVERSITATEA,,TIBISCUS" DIN TIMI$OARA

PROCES.VERBAL
privind consemnarearezultatului alegerii, prin vot secret, a

PRE$EDINTELUI SENATULUI UNIVERSITATII,,TIBISCUS'' DIN TIMI$OARA,
pentru legislatura 20 1 6 -2020

Procesul de vot s-a desfbgurat in data
qedinJd a Senatului nou ales.

de

)

ora

__,

cu ocaziaprimei intruniri in

in urma exercitdrii votului secret, s-au constat aturmdtoarele rezultate:
a.

numirul total al membrilor Senatului, inscrigi pe lista de vot:

17

b. numdrul total al membrilor Senatului prezen[i la vot:
c. numdrul buletinelor de vot primite de cdtre comisia supraveghere gi numdrare a voturilor: 17
d. numdrul total al voturilor valabil exprimate
e. numdrul

:

voturilor nule:

f. numirul voturilor albe:
g. numdrul

Nr.
crt

voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:

Numele qi prenumele candidafilor

Nr. voturilor valabil exprimate

1.

)
3.

Conform rezultatului votului, dobdndegte calitateade PRE$EDINTE AL SENATULUI:

Procesul verbal a fost redactat gi semnat azi,

. de

membrii comisiei de

supraveghere gi numdrare a voturilor:

Nume gi prenume

Semndtura

Anexa 3.

UNIVERSITATEA,,TIBISCUS" DIN TIMI$OARA

Lista

membrilor noului Senat al UniversitAfi ,,Tibiscus" din Timigoara, care au partiocipat la qedinla de
constituire a noului Senat gi care gi-au exprimat votul secret pentru alegerea Pregedintelui Senatului, in
data de

Nr.
crt.

Numele gi prenumele

I
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

t1
12.
13.

Stud.

t4.

Stud.

15.

Stud.

t6.

Stud.

T7,

Stud.

Gradul didactic

Semndtura

