s{Iffi fft?Hia{"} L ff}}ti{:-t?"t**l
{jft

tr

V

XtStS["["'f

ni

ltfA r{}Fi"&*",g Rw;

*4.,nYI f]I"q{:L$ Soo l}tr ffi T"I

ftttr

I

$ }'{ K*L
*H"$,{r

X'f**ry# il Fi I'*"'{i" ?| &? Ili{}A *l'L j*{}{}SSq
UAt., t Nf-*tH:'#3S* gE*I {i}t* ii:$* 2:{} ti*tt :t:;;gngl;;4
"
."iii j'i-{is-l ,\
ii-ff*i*; rr-l*t*l:died:{ikis***,fu **rt rv.ttbtr*nl.q.&}

ti'3'Xt " {."&",{" nte

f.

X

CALENDAR

din
de organizare a referendumului la nivelul Universitltii
"Tibiscus"
Timiqoara pentru alegerea modalit[fii de desemnare a Rectorului
27.09.2019

Hotirf,rea Senatului privind aprobarea Metodologiei 9i Calendarului de
desfdsurarea a Referendumului pentru alegerea modalitdlii de desemnare a

Rectorului
02,10.2019 Publicarea pe situl UTT a Calendarului gi Metodologiei referendumului pentru
alegerea modalitalii de desemnare a Rectorului
11.10.2019 Transmiterea informaliilor privind organizarea referendumul cdtre MEN in
conformitate cu Ordinul nr. 37 5ll20l5
15.10.2019 Hotirdrea Senatului privind nominalizarea membrilor componenfi ai Biroului
Electoral al UTT gi ai Biroului Electoral al Secfiei de votare
16.10.2019 intrunirea Biroului Electoral al UTT. Alegerea pregedintelui qi a locliitorului
acestuia. Numirea pregedintelui qi a locliitorului Biroului Electoral al Secliei de
Votare
22.10.2019 Publicarea listelor de vot ale UTT con{in6nd: numdrul curent, nume, prellume'
facultatealdepaftamentul persoanelor cu drept de vot
Zg.l0.20lg Dezbatere publicd la Facultatea de Calculatoare 9i Informaticd Aplicatd pentru
informarea comunitdlii academice asupra referendumului gi implicaiiilor care
decurg din acesta
29.10.2019 Dezbatere publica la Facultatea de Psihologie pentru informarea comunitSlii
academice asupra referendumului qi implicafiilor care decurg din acesta
30.10.2019 Dezbatere pubiica la Facultatea de Drept qi Administralie Publicd pentru infotmarea
comunit6lii academice asupra referendumului gi implicaliilor care decurg din acesta
30.10.201g Dezbatercpublic6la Faculiatea de $tiintre Economice pentru informarea comunit[1ii
academice asupra referendumului gi implicaliilor care decurg din acesta

05.11.2019 Desfdgurarea Referendumului
06.11.2019 Validarea de cdtre Senat a rezultatelor referendunrului in cazul in care prezenfa la
vot a fost mai mare de 50%+1 din corpul electoral. in caz contrar referendumul se
rePetl
07.11,2015 Transmiterea rezultatului referendumul cbtre MEN in conformitate cu Ordinul nr.

375ll20ls
12.12.2019 Repetarea Referendumului dacl este cazul
12.12.2019 Validarea de cdtre Senat ateztltatelor referendumului
l3.ll,Z0lg Transmiterea rezultatului referendumuL cdtre MEN in conformitate cu Ordinul nr.
37 5l l20I5,in cazul repet[rii ref'erendumului

Preqedintele Serratului
rmryoara,
Universitlfii ,,7

VISCU

Prof. univ. dr.
SENATUL )UNIVTRSITAR;

