UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

METODOLOGIA DE ALEGERI
la nivelul
departamentelor şi a consiliilor facultăţilor
Art. 1- Alegerea Directorilor de departament, a Consiliilor departamentelor şi a Consiliilor
facultăţilor revine în exclusivitate membrilor structurilor organizatorice pe care aceştia le
reprezintă şi se desfăşoară conform Regulamentului de alegeri a structurilor şi funcţiilor de
conducere şi prezentei metodologii.
Art. 2- Metodologia alegerilor se afişează la nivelul structurilor universităţii la care se vor
desfăşura alegeri, cu cel puţin 15 zile înainte de alegerile propriu zise.
Art. 3- Senatul în exerciţiu, cu 15 zile înainte de desfăşurarea alegerilor, stabileşte prin
Hotărâre calendarul de desfăşurare a alegerilor şi desemnează Comisia de organizare şi
supraveghere a alegerilor (COSA) şi Biroul de soluţionare a contestaţiilor (BSC).
Art. 4- (1) Pentru organizarea scrutinului în vederea desemnării studenţilor, COSA convoacă, la
nivelul fiecărei facultăţi, Adunarea generală a studenţilor. În cadrul acestei adunări, studenţii
vor desemna Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor. Comitetul studenţesc de alegere a
studenţilor, format din 5-7 studenţi, organizează şi validează, sub îndrumarea COSA, scrutinul
pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere de la nivelul
departamentului/facultăţii.
(2) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor are următoarele atribuţii: validează
candidaturile studenţilor pe facultate, organizează scrutinul propriu-zis pentru studenţi, numără
şi centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului studenţesc şi
înaintează rezultatele alegerilor la COSA.
Art. 5- (1) În cadrul fiecărei facultăţi, în perioada 05.12.2011- 09.12.2011, se vor organiza
alegerile la nivelul departamentelor (directorul departamentului şi consiliilor departamentelor)
şi a consiliilor facultăţilor, la care va participa câte un membru din Comisia de organizare şi
supraveghere a alegerilor (COSA). Membrii COSA desemnaţi la fiecare facultate nu trebuie să
facă parte din facultatea la care este repartizat.
(2) În perioada 05.12.2011-07.12.2011 se depun candidaturile pentru funcţia de
Director departament. Pot depune candidaturi numai cadrele didactice şi personalul de cercetare
care sunt membri titulari ai departamentului respectiv.
(3) Candidaturile pentru Directorul de departament se depun la Decanat şi trebuie să
conţină o cerere ( completată coform modelului din Anexa 1) şi un CV.
Art. 6- (1) Alegerea Directorilor de departament, Consiliilor departamentelor şi Consiliilor
facultăţilor se va desfăşura în data de 08.12.2011.
(2) Şedinţa de alegeri va fi condusă de către Decanul în exerciţiu, asistat de decanul
de vârstă al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru.
(3) În prima parte a şedinţei se prezintă rapoartele de activitate pentru mandatul
anterior (Şeful de catedră şi Preşedintele Consiliului facultăţii) şi metodologia alegerilor la
nivelul departamentelor şi Consiliilor facultăţii.
(4) Alegerile se vor desfăşura numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul
electorilor. În cazul în care prezenţa este sub 2/3 din numărul electorilor se va organiza turul 2
al alegerilor în data de 09.12.2011, indiferent de numărul celor prezenţi.
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(5) Este considerat ales candidatul care obţine majoritatea voturilor din numărul
electorilor prezenţi. În cazul când există 3 sau mai mulţi candidaţi şi niciunul nu obţine
majoritatea de voturi, se reia procesul de votare cu primii doi clasaţi, în ordine descrescătoare.
(6) În cadrul şedinţei se va numi Comisia de numărare a voturilor care va fi formată din
trei membri, persoane care nu candidează la funcţia de Director de departament şi nici ca
membru în celelalte organe de conducere, ce urmează a fi alese.
Art. 7- (1) Se va începe cu alegerea Directorului de departament. Înaintea şedinţei de alegeri,
Decanatul facultăţii va asigura multiplicarea listei cuprinzând numele candidaţilor înscrişi
pentru funcţia de Director de department, care va deveni buletin de vot (conform modelului din
Anexa 2).
(2) Votarea se va efectua prin scrierea cu culoare albastră a cuvântului „DA” sau „NU”
în dreptul candidatului ales. Se consideră valabil exprimate buletinele de vot care au înscris
cuvântul „DA” în dreptul unui singur candidat şi cuvântul „NU” în dreptul celorlalţi candidaţi
din lista cu propuneri.
Art. 8 –(1) După alegerea Directorului de department, se trece la alegerea Consiliului
departamentului. Consiliul departamentului este format din 3 membri.
(2) Directorul de departament nou ales deţine şi funcţia de preşedinte al Consiliului
departamentului şi poate face propuneri pentru ceilalţi 2 membri.
(3) Pentru alegerea celorlalţi 2 membri din Consiliul departamentului se pot face
propuneri şi de către ceilalţi membri ai departamentului, după care se întocmeşte lista cu
propuneri (conform Anexei 3) care va fi multiplicată şi va deveni buletin de vot.
(4) Votarea se va efectua prin scrierea cu culoare albastră a cuvântului „DA” sau
„NU” în dreptul a 2 candidaţi din lista cu propuneri. Se consideră valabil exprimate, buletinele
de vot care au înscris cuvântul „DA” în dreptul a 2 candidaţi şi cuvântul „NU” în dreptul
celorlalţi candidaţi din lista cu propuneri.
Art. 9– După alegerea Consiliului departamentului, se trece la alegerea Consiliului facultăţii.
Consiliul facultăţii este format din 5-13 membri din care 75% cadre didactice şi de cercetare.
Art. 10- (1) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare, în Consiliul facultăţii, sunt
aleşi prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate.
(2) Se fac propuneri pentru membrii în Consiliul facultăţii, într-un număr mai mare
decăt norma de reprezentare a cadrelor didactice şi de cercetare, după care se trec în lista care
va fi multiplicată şi va deveni buletin de vot (conform Anexei 4).
(3) Votarea se va efectua prin scrierea cu culoare albastră a cuvântului „DA” sau
„NU” în dreptul candidaţilor din lista cu propuneri. Se consideră valabil exprimate buletinele
de vot care au înscris cuvântul „DA” în dreptul numărului de candidaţi stabilit de fiecare
facultate şi cuvântul „NU” în dreptul celorlalţi candidaţi din lista cu propuneri.
( Exemplu: Dacă norma de reprezentare a personalului didactic şi de cercetare este de 7
persoane iar în lista cu propuneri sunt înscrişi 12 candidaţi, buletinul de vot va trebui să conţină
cuvântul „DA” în dreptul a 7 persoane şi cuvântul „NU” în dreptul a 5 persoane).
Art.11- Desfăşurarea şedinţei de alegeri şi rezultatele acesteia se consemnează în proces-verbal
contrasemnat de observatorul desemnat să participe la alegeri.
Art. 12- (1) Orice contestaţie sau sesizare se formulează în scris şi se înregistrează la BSC în
termen de 3 zile lucrătoare de la săvârşirea faptei contestate.
(2) Contestaţia sau sesizarea trebuie să cuprindă datele de identificare ale semnatarului
contestaţiei, o descriere a faptei contestate sau sesizate, temeiul legal ce stă la baza contestaţiei,
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precum şi semnătura contestatarului. Nerespectarea acestor condiţii de formă atrage sancţiunea
nulităţii.
(3) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării ei.
Art. 13- (1) BSC verifică şi soluţionează sesizarea sau contestaţia în conformitate cu
prevederile Legii 1/2011, a Cartei universităţii şi a Regulamentului de alegere a structurilor şi
funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, precum şi alte norme
juridice referitoare la procesul alegerilor academice.
(2) Soluţia formulată este transmisă contestatarului şi, în măsura în care se impune,
dispune măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor semnalate.
Art. 14- La finalul şedinţei se prezintă norma de reprezentare a cadrelor didactice şi a
studenţilor în Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, stabilită conform Anexei 5.
Art. 15- Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Tibiscus” din
Timişoara din data de 17.11.2011.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Cornel HARANGUŞ
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Anexa 1
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Nr.________/___________

FORMULAR DE CANDIDATURĂ
pentru funcţia de director de departament

Subsemnatul:
Numele si prenumele _________________________________________
Gradul didactic ______________________________________________
Titular la departamentul _______________________________________
Facultatea __________________________________________________
Depun candidatura pentru
Functia de __________________________________________________
la Facultatea _________________________________________________
Declar pe proprie raspundere că in cazul în care voi fi ales/selectat voi intra/nu
voi intra în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, în sensul celor
prevăzute de Legea educaţiei nr. 1/2011şi de Carta Universităţii „Tibiscus” din
Timişoara.

Data

Semnătură candidat
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Anexa 2.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul

LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR DE
DEPARTAMENT

Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea electorilor
( DA sau NU)

1.

2.

3.
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Anexa 3.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul

LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL
DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea electorilor
( DA sau NU)

1.

2.

3.

4.
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Anexa 4.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul

LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN
CONSILIUL FACULTĂŢII

Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea electorilor
( DA sau NU)

1.

2.

3.

4.
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Anexa 5.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
NORMA DE REPREZENTARE
a cadrelor didactice şi a studenţilor
în Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara

Nr. de reprezentanţi în
Senat

Nr. de
cadre
didactice
cu normă
de bază

(%)

Facultatea de Calculatoare şi
Informatică Aplicată

12

Facultatea de Design

Facultatea

Cadre
didactice

Studenţi

11

2

1

13

12

2

-

Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică

16

15

3

2

Facultatea de Jurnalism,
Comunicare şi Limbi Moderne

17

16

3

1

Facultatea de Psihologie

16

15

3

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

33

31

5

2

107

100

18

7

TOTAL

8

