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 Prin prezenta, Consiliul Facultății de Studii Europene, organizează alegeri pentru funcția 

de Student Reprezentant în Consiliul Studenților Facultății de Studii Europene din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai.  

 Circumscripțiile libere pentru care se susțin alegerile:  

- Relații Internaționale și Studii Europene, linia Engleză – un singur student.  

- Administrație Europeană/Management – un singur student. 

- Reprezentant ONGs – un singur student.  

 

Conform Statutului Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai, Hot. 

Nr.508/SEN/13.01.2014, studenții membri ai Consiliului Facultății se supun următoarelor 

prevederi și au următoarele drepturi și obligații:  

Art.47 (1) Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul Universității 

sunt aleși prin vot direct, secret și universal conform Regulamentului de alegeri;   

(2) Adunarea electivă este formată din totalitatea studenților liniei de studiu din facultate; 

(3) Componența circumscripțiilor și dimensiunea acestora sunt stabilite prin 

Regulamentul de alegeri respectând principiile reprezentativității, proporționalității și 

caracterul multicultural al Universității;  

(4) Mandatul unui reprezentant în Consiliul Facultății este de 2 ani, cu posibilitate de 

realegere;  

(5) În facultățile structurate pe linii de studiu (română, maghiară, germană), fiecare linie 

de studiu va avea un număr de reprezentanți în Consiliul Facultății proporțional cu 

numărul de studenți înscriși la linia respectivă. Liniile de studiu care au cel puțin o grupă 

funcțională pe fiecare an de studiu au dreptul la cel puțin un reprezentant în Consiliul 

Facultății;  

(6) Studenții înscriși la cursurile de Masterat, respectiv doctorat, pot fi reprezentați în 

Consiliul Facultății; 



 
(7) Organizațiile studențești legal constituite la nivelul facultății pot fi reprezentate în 

Consiliul Facultății. Indiferent de numărul organizațiilor studențești la nivel de facultate, 

acestea pot avea un singur loc în Consiliul Facultății, conform Regulamentului de alegeri; 

(8) Dispozițiile alin. (7) se aplică numai în situația în care studenții din respectiva 

facultate dispun de un număr mai mare de 5 locuri în Consiliul Facultății.  

Art.48 Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății au următoarele drepturi :    

(1) Să voteze în Consiliul Facultății în condițiile legii;    

(2) Să fie informați despre întrunirile Consiliului Facultății și să le fie puse la dispoziție, 

în timp util, materialele care vor fi discutate în ședința Consiliului;  

(3) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății. În cazul în care 

aceștia lipsesc din motive obiective, Cancelarul Studenților este cel care are dreptul să îi 

înlocuiască;  

(4) Să facă parte din Comisiile de cazare;  

(5) Să aibă acces la secretariatele Facultății și în afara programului cu publicul;  

(6) Să folosească baza materială pusă la dispoziția Cancelarului studenților pentru 

probleme de interes studențesc;  

(7) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești în cadrul Consiliului 

Facultății.   

Art.49 Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății au următoarele obligații:  

(1) Să participe la ședințele Consiliului Facultății;  

(2) Să acționeze pentru promovarea intereselor studențești;  

(3) Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Facultate;  

(4) Să se consulte constant cu reprezentanții de an din cadrul circumscripțiilor pe care le 

reprezintă;  

(5) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct. 

 

Calendar de alegeri 

15.10.2019 – 22.10.2019 – Depunerea candidaturilor. 

Stabilirea comisiei de alegeri de la nivelul facultății se realizează de către studentul 

senator sau un alt student desemnat de către acesta cu mențiunea ca acesta să aibă calitatea de 

student reprezentant indiferent de nivelul de reprezentare. Din comisia de alegeri poate face parte 

orice student la zi din cadrul facultății, desemnat de către studentul senator sau studentul 

cancelar.  

Nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru structuri de conducere 

persoane care au încălcat etica universitară, au afectat prestigiul Universităţii și/sau au înstrăinat 

ilicit bunuri sau activităţi ale Universităţii ( Art. 3, alin. (1) lit. d) din anexa la H.S. UBB 

19297/13.07.2015). Studentul trebuie să fie înmatriculat la învățământ cu frecvență în interiorul 

ciclului de studiu (durata normală de școlarizare).  

 



 
Dosarul de candidatură trebuie depuse la secretariatul-șef al Facultății de Studii Europene și 

trebuie să conțină :  

a) declarația de candidatură; 

b) un Curriculum Vitae după modelul Europass;   

c) un proiect (pe scurt) privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește 

să le promoveze la nivelul reprezentat;   

d) un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de 

candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior, dacă persoana care candidează se 

regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o 

funcție/structură similară;   

e) o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care 

candidează;  

f) Dosarele se pot depune până în data de 22.10.2019, ora 16:00.  

23.10.2019. – Validarea candidaturilor. 

Comisia de alegeri validează candidaturile și afișează pe site-ul facultății dosarele de 

candidatură ale studenților candidați.  

23.10.2019 - 28.10.2019. – Promovarea candidaților.  

Candidații au dreptul de a-și face promovarea online sau fizic, prin rețelele de socializare, 

prin intermediul oricărui student și prin depunerea unei cereri de afișare a unor materiale 

de promovare la avizierul facultății.  

Campania de promovare este permisă până ziua de dinaintea votului cu mențiunea că 

întreaga campanie se desfășoară în limitele Regulamentului de Alegeri și a Codului etic 

al Universității.  

  

29.10.2019 – Desfășurarea alegerilor.  

În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții înmatriculați la 

nivel licență, master și doctorat, în regim cu frecvență, conform Statutului studenților din 

UBB.Se votează până la ora 16:00, la ora 16:30 se numără voturile în prezența 

candidaților.  

29.10.2019 Afișarea rezultatelor  

Rezultatele se vor disemina prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție Consiliului 

Studenților din Facultatea de Studii Europene. Sunt declarați aleși în cadrul structurilor 

de conducere (acolo unde acestea sunt constituite pe bază de alegeri) candidații care 

întrunesc numărul cel mai mare din voturi exprimate, în limita locurilor disponibile. 

 



 
30.10.2019 : Depunerea contestațiilor  

Contestațiile pentru Consiliul Facultății se depun la secretariatul-șef din Facultatea de 

Studii Europene.  

31.10.2019: Afișarea Rezultatelor Finale.  

Rezultatele se vor disemina prin mijloacele aflate la dispoziția Consiliului Studenților din 

Facultatea de Studii Europene.  
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