
REGULAMENT
pentru alegerea reprezentanților studenților

Prezentul Regulament stabileşte modul de alegere a reprezentanţilor studenţilor din
Universitatea Transilvania din Braşov (denumiţi în continuare reprezentanţi) şi reglementează
activitatea acestora, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor studenţilor indiferent de
forma şi ciclul de învăţământ (licenţă, master, doctorat) la care aceştia sunt înscrişi.

Conţinutul prezentului regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor
acte normative:

 Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
 Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Transilvania din Braşov,
 Carta Universităţii “Transilvania” din Braşov.

Capitolul  1.  Dispoziţii generale
Art.  1 Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la nivelul

diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al universităţii. Ei
sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul fiecărei comunităţi academice.
Conducerea instituţiei de învăţământ superior nu se implică în organizarea procesului de alegere a
reprezentanţilor studenţilor.  Statutul de student reprezentant nu poate fi impus de către  structurile de
conducere  ale universităţii şi nici condiţiile de eligibilitate.

Art. 2 La nivelul facultăţilor şi al universităţii sunt aleşi următorii reprezentanţi:
a) Reprezentantul pentru fiecare grupă de studenți formată în cadrul anilor de studii,
b) Reprezentanții în Consiliul facultăţii – 25% din numărul total al membrilor consiliului,
c) Reprezentanții în Senatul universităţii – 25% din numărul total al membrilor Senatului,
d) Reprezentantul studenților în Consiliul de administraţie al universităţii,
e) Reprezentanții în Comisia de etică a universităţii

Cumulul de funcții pe care un reprezentant îl poate realiza este specificat în Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul  2.  Activitatea specifică reprezentanţilor studenţilor

Art. 3 Reprezentanţii studenţilor desfăşoară activităţi în vederea susţinerii şi apărării drepturilor
şi intereselor studenţilor. Activitatea reprezentanţilor va fi focalizată doar pe interesele studenţilor.

Art. 4 Reprezentanţii susţin în structurile legislative şi executive opiniile studenţilor pe care îi
reprezintă şi comunică studenţilor, deciziile structurilor în care sunt reprezentanţi. Prin poziţiile şi
acţiunile lor, reprezentanţii studenţilor vor contribui la bunul mers al activităţilor academice, sociale,
culturale şi sportive.
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Art. 5 Coordonarea activităţii tuturor reprezentanţilor studenţilor se va realiza de către
reprezentanţii din Senatul universităţii.

Art. 6 Reprezentanţii vor prezenta şi susţine doar interesele şi opiniile majoritare, dintre cele
exprimate, sau solicitările particulare care nu contravin regulamentelor, legilor în vigoare, drepturilor şi
intereselor majorităţii.

Art.7 În funcţie de opţiunile exprimate, reprezentanţii studenţilor din Senatul universităţii au
calitatea de membri într-una din comisiile permanente ale Senatului universităţii.

Art. 8 Reprezentanţii în Senatul universităţii sunt membri în comisia de cazări şi în comisia de
burse a facultăţii din care provin.

Art. 9 În cadrul şedinţelor reprezentanţilor, orice decizie se ia cu majoritate de voturi. Deciziile
luate de majoritate devin obligatorii şi pentru reprezentanţii care nu au luat parte la dezbateri sau care
s-au pronunţat împotrivă.

Art. 10  Şedinţele cu participarea reprezentanţilor studenţilor se pot desfăşura:
a) la nivel de facultate: şedinţe ale Consiliului facultăţii şi ale comisiilor la nivel de facultate

(cazări, burse);
b) la nivel de universitate: şedinţele Senatului şi ale comisiilor permanente, şedinţe ale Consiliului

de administraţie, şedinţele de comisii si consilii din care reprezentanţii fac parte.

Capitolul  3.  Alegerea şi revocarea reprezentanţilor

Art. 11 În procesele de alegere şi revocare a reprezentanţilor se vor respecta, pe lângă
prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentul regulament împreună cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a alegerilor din Universitatea Transilvania din Braşov.

Art. 12 Calitatea de reprezentant se dobândeşte pentru ciclul de studii la care studentul este
înmatriculat. Odată cu încheierea studiilor ciclului de studiu se pierde si calitatea de reprezentant.
Calitatea de reprezentant în cadrul unui ciclu de studiu şi program de studiu este transferabilă conform
Cartei Universităţii Transilvania din Braşov. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant
în structuri decizionale (Consiliul facultăţii, Senat şi Consiliul de administraţie) ale universităţii  mai
mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

Art. 13 Coordonarea alegerilor reprezentantului la nivel de grupă se face de către reprezentanţii
studenţilor existenţi în Consiliul facultăţii. Aceştia stabilesc data şi ora alegerilor şi o comunică pe
site-ul facultăţii cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată pentru ziua alegerilor.

Art. 14 Electoratul care alege reprezentantul de grupă este format din studenţii grupei
respective. Reprezentantul de grupă este ales dintre studenţii grupei, prin majoritate relativă.

Art. 15 Rezultatul alegerilor din tururile de scrutin, împreună cu numele candidaţilor şi voturile
aferente fiecărui candidat se consemnează în procesul verbal al şedinţei de alegeri. Procesul verbal va fi
întocmit de unul din reprezentanţii existenţi în Consiliul facultăţii şi semnat de toţi electorii. După
validarea alegerilor de către toţi reprezentanţii facultăţii în Consiliul facultăţii, procesul verbal al
şedinţei de alegeri şi procesul verbal al şedinţei de validare vor fi depuse la Secretariatul facultăţii.
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Art. 16 Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor se aleg prin votul întregii comunităţi
studenţeşti aparţinând facultăţii.

Art. 17 Alegerile la nivel de facultăţi vor fi conduse de Comisii electorale studenţeşti, formate
din 5 - 15 membri, în componenţa cărora trebuie să existe câte un reprezentant al fiecărui program de
studiu, inclusiv câte un reprezentant al studenţilor doctoranzi, acolo unde este cazul. Comisia îşi
desemnează un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Coordonarea formării Comisiei electorale
este responsabilitatea Decanului în funcţie al facultăţii. Membrii Comisiei electorale nu au dreptul de
candidatură pentru poziţii de reprezentanţi la nivel de facultate sau universitate.

Art. 18 Comisia electorală a studenţilor din facultate funcţionează într-o locaţie
corespunzătoare asigurată de conducerea facultăţii şi are următoarele atribuţii:

a) Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele de votanţi cuprinzând studenţii
înmatriculaţi în facultate, la data alegerilor;

b) Stabileşte data alegerilor, respectând prevederile Metodologiei;
c) Stabileşte locul de desfăşurare a alegerilor; aceste informaţii se transmit la Biroul electoral

cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor;
d) Pune la dispoziţia candidaţilor, cu sprijinul facultăţii, un spaţiu de afişaj destinat promovării

la avizierul facultăţii sau în alt spaţiu vizibil, după caz.
e) Primeşte candidaturile prin autopropuneri - numărul de candidaturi este cel puţin egal cu

cifra de reprezentare (membrii + membrii supleanţi), conform normelor de reprezentare;
f) Întocmeşte buletinele de vot, având candidaţii înscrişi pe acestea în ordinea depunerii

autopropunerilor;
g) Informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor utilizând site-ul

universităţii, avizierele facultăţilor şi ale căminelor.

Art. 19 Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână „netăiaţi” un număr de candidaţi
(membri + membri supleanţi) egal cu cifra aferentă normei de reprezentare. Buletinele care conţin un
număr diferit de candidaţi „netăiaţi” faţă de cel anterior precizat, vor fi declarate nule.

Art. 20 Se întocmeşte lista candidaţilor votaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
"pentru". Calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinii din lista de candidaţi
votaţi şi a normei de reprezentare.

Art. 21 În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidaţii care au
obţinut acelaşi număr de voturi.

Art. 22 Comisia electorală a studenţilor din facultate întocmeşte Procesul verbal al alegerilor
pe care îl transmite Biroului electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează lista candidaţilor
aleşi în Consiliul facultăţii.

Art. 23 Reprezentanţii studenţilor în Senatul universităţii se aleg prin votul întregii comunităţi
studenţeşti din universitate, de la programele de studiu la zi şi cu frecvenţă. Durata mandatului se
reglementează prin Carta universitară.

Art. 24 Alegerile la nivel de Universitate vor fi conduse de o Comisie electorală formată din
câte un reprezentant al fiecărei facultăţi. Comisia electorală îşi desemnează un Preşedinte, doi Vice-
preşedinţi şi un Secretar. Coordonarea formării Comisiei electorale este responsabilitatea Prorectorului
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cu studenţii şi legătură cu mediul economic şi socio - cultural.

Art. 25 Comisia electorală a studenţilor din universitate funcţionează într-un spaţiu
corespunzător şi are următoarele atribuţii:

a) Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele de votanţi cuprinzând studenţii
înmatriculaţi în fiecare facultate la data alegerilor;

b) Stabileşte data de desfăşurare a alegerilor, respectând prevederile prezentului regulament;
c) Stabileşte locaţiile de desfăşurare a alegerilor. Aceste informaţii se transmit la Biroul

electoral cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor;
d) Pune la dispoziţia candidaţilor, cu sprijinul facultăţii, un spaţiu de afişaj destinat promovării

la avizierul facultăţii sau în alt spaţiu vizibil, după caz.
e) Primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu

suma numărului membrilor şi membrilor supleanţi, conform normelor de reprezentare pe
facultăţi;

f) Întocmeşte buletinele de vot, cu candidaţii, cu menţionarea facultăţilor din care fac parte, cu
respectarea normei de reprezentare;

g) Comunică informaţiile legate de alegerile studenţilor utilizând site-ul universităţii, avizierele
facultăţilor şi ale căminelor.

Art. 26 Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână "netăiaţi" un număr de candidaţi
(membri) egal cu cifra aferentă normei de reprezentare (membri + membrii supleanţi). Buletinele care
conţin un număr diferit de candidaţi faţă de cel anterior precizat vor fi declarate nule.

Art. 27 Se întocmeşte lista candidaţilor votaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
"pentru"; calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinii din listă şi a normei
de reprezentare.

Art. 28 În caz de balotaj, votul se repetă în următoarele două zile, pentru candidaţii care au
obţinut acelaşi număr de voturi.

Art. 29 Comisia electorală a studenţilor din universitate întocmeşte Procesul Verbal al
alegerilor pe care îl transmite Biroului electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează şi lista
candidaţilor aleşi în Senat.

Art. 30 Reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie este ales dintre studenţii
Universităţii Transilvania din Braşov. În calitate de membru al Consiliului de administraţie, studentul
nu poate fi membru al Senatului universităţii.

Art. 31 Fiecare candidat îşi va depune candidatura sub forma unui dosar ce va conţine un CV
(în format Europass) şi o scrisoare de intenţie, la reprezentantul în Senatul universităţii de la facultatea
la care este înscris.

Art. 32 Reprezentanţii studenţilor în Senatul universităţii stabilesc data şi ora desfăşurării
alegerilor şi fiecare reprezentant în Senatul universităţii va afişa la facultatea pe care o reprezintă (site
şi avizier) toate informaţiile privind procesul alegerilor, cu cel puţin 7 zile înainte de data alegerilor.

Art. 33 Alegerea reprezentantului în Consiliul de adminsitraţie se face prin vot simplu, în
cadrul unei sedinţe de consultare a dosarelor la care participă reprezentanţii în Senatul Universităţii,
fiind declarat admis candidatul care a obţinut cele mai multe voturilor "pentru" din partea studenţilor
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reprezentanţi în Senatul Universităţii Transilvania din Braşov.
Art. 34 Rezultatul alegerilor, împreună cu numele candidaţilor şi voturile aferente fiecărui

candidat se consemnează în Procesul verbal al şedinţei de alegeri care va fi semnat de toţi
reprezentanţii în Senatul universităţii care au luat parte la şedinţă şi va fi depus la Cabinetul
Preşedintelui Senatului Universităţii Transilvania din Braşov.

Art. 35 Reprezentantul studenţilor în Consiliul de adminsitraţie este validat de către Rectorul
Universităţii Transilvania din Braşov.

Art. 36 Pentru desemnarea reprezentanţilor în Comisia de etică a universităţii se vor aplica
aceleaşi principii şi prevederi descrise mai sus la secţiunea pentru alegerea reprezentantului studenţilor
în Consiliul de administraţie. Pot candida pentru funcţia de reprezentant în Comisia de etică doar
studenţii Universităţii Transilvania din Braşov care nu au fost sancţionaţi pentru abateri disciplinare.

Capitolul  4.  Dispoziţii finale

Art. 38 Situaţiile excepţionale neprevăzute în acest regulament se vor discuta şi se vor supune
la vot în plenul Senatului Universităţii Transilvania din Braşov.

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov, din data de 17.01.2013 .

Preşedinte SENAT,
Prof.dr. Emil STOICA


