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Avand in vedere L.E.N. 112011, cu modificarile si conrpletarile ulterioare, Ordin IVECS
3751129'04.2015, Carta Univc'rsitatii din Oradea
-Anexa 2, Serratul universitar stabileste urmatorul
Calendar al alegerilor academice 2015-2016 la Universitatea din Oradea.
Alegeri la nivelul departamentelor
Nr.

Etapa

crt.
1.

2.

3.

4.

Termene

Depunerea candidaturilor (minim 1S zile
inainte de data desfasurarii sedintei de aiegen
conform art.27 clin Anexa 2 la Carta UO)

Desfasurarea alegerilor la nivelul
departamentelor.
ln termen de miaxim 24 de ore din momentul
finalizarii alegerilor se pot depune eventuale
contestatii.
Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul
departamentelor de r:atre Consiliul facultatilor
si transmiterea c;atre Senatul universitar.

la nivelul
departamentelor de c;atre Senatul universitar
Validarea rezultateltr alegerilor

Responsabili

18 septembrie

2015
ora 16

individual

5 octombrie

De,canul

2015
8 octombrie 9 octombrie

Der:anul

2015
12 octombrie

Senatul

2015

univrersitar

Alegeri membri in Consiliul

fac

uttatii

Nr.
Etaper

crt.

Termene

Participd

Responsabili

cel mai tarziu
16 noiembrie
2015

cadre didactice
titulare,
cercetatori si
studenti

Decanul

cel mai tarziu
16 noiembrie
2015

studenti

Studentul
membru in
Senat

23 noiembrie
2015

cadre didactice
titulare,
cercetatori si
studenti

individual

Sedinta Consiliului facultatii prentru stabilirea

nr. de
1.

membri

2.

3.

membri

in noul Consiliu st

a

reprezentantivitatii depaftamentelor (se va
tine cont de reprezentarea studentilor (min.
25%) si de faptul ca se !'or rezerua locuri de

in

Consiliu pentru directorii

de

departamente, decan si pro<iecani). Se va
afisa metodologia de aleqeri la avizier.
Sedinta studentilor, membri in CF si asociatri
studentesti, pentru stabilirea Comisiei de
alegeri si a normei de reprezentare. Datele
precizate in Ar1. 68. din Regulamentul de
alegeri vor fi afisate la aviz_ier.
Depunerea candidaturilor pentru functia de
membru in Consiliul facultatii Termenul
limita este 23 noiembrie 2015, ora 15:OO

AirRr-]frrit ii,; lai;txr,a

.ii

sii,iAT

4.

5.

6.

7.

Daca dupa data limita prevazuta pentru
depunerea candidaturilor nu se inregistreaza
un numar de candidati cel putin egal cu
norma
@dredouaori
de reprezentare ripentru a avea suficienti
membri de rezenra), colectivul
depaftamentului, respectiv studentii, se
intrunesc in sedinte pregatitoare. Prin
propunerea membrilor departamentului
(respectiv a studentilor) si cu consimtamantul
celui propus se depun candidaturi.
Colectivul departamentului isi desemneaza,
prin vot secret si direct, ordinea candidatilor
pentru functia de membru in Consiliul
facultatii. Lista candidatilor se va inainta
conducerii executive a far:ultatii.

1. Sedinta de alegeri pentru membri (cadre
didactice si cercetatori) in Consiliul facultatii.
2. Sedinta de alegt:ri pentru membri
(studenti) in Consiliul facultatii.
Eventualele contestatii depuse la Registratura
universitatii in termen de 24 de ore de la data
desfasurarii alegerilor la nivel de facultate, vor
fi transmise B.E.tJ. in terrnen de24 de ore de

la data

desfasurarii alegerilor. B.E.U. va
prezenta un raport Senatului universitar, care
se va pronunta, pe baza propunerilor B.E.U.,

27 noiembrier
2015

27 noiembrie4 decembrie
2015

7 decembrie11 decembrie

2015

'14

decembrie
2015

cadre didacticer
titulare,
cercetatori si
studenti

Directorul de
departament /
Studentul
membru in
Senat

cadre didacticer
titulare si
cercetatorii

Directorulde
departament

cadre didacticer
titulare si
cercetatorii /
studentii

/
2. Comisia de
alegei

membri ai
Senatului
universitar

Rectorul/
Presedintele
B.E.U.

membri ai
Senatului
universitar

1. Decanul /
2. Comisiia dle
alegeri/
Presedintek:
Senatului

'1. Decanul

in sedinta de Senat.

1

8.

Lista nominala a membrilor Consiliului
facultatii nou format este validata in sedinta
Senatului universitar

9,

Decanul selectat prin concurs, numeste
prodecanii, dupa consulterrea Oonsiliului
facultatii.

14 decembrie

2015
In primele doua
luni

dup[ validarea
llectorului

membri ai
Consiliului

Decanul

facultatii

formularul se inregistreazala rc'gistratura universitatii si se depune la facultate.

Alegeri membri in Senatul universitar
Nr.

Etapa

Termene

Participd

Responsahili

Sedinta Senatului universitar in care se
m ponenta stabifi:ste Bi rou| u i
electoral universitar (B.E.U.). Studentii din
B.E.U. constituie Comisia de organizare a
aleqeilor studentilor.
Depunerea candidaturilor' pentru functn de

26 octombri,e
2015

membri ai
Senatului
universitar

Presedintele
Senatului

14 decembris'-

studenti

individual

crt.

actualizeaza co

'1

.

2.

AFR0tsAT itr gEEtilTA llm

3E

membru in Senatul universitar (studentii).
Termenul limita este 18 decembrie2015, ora

18 decembrie

2015

12"00
3,

4.

Depunerea candidaturilor' pentru functia de
membru in Senatul universitar (cadrele
didactice si cercetatorii). Terrnenul limita este
18 ianuarie 2016, ora 1',2:00.
Daca dupa data limita prevazuta pentru
depunerea candidaturilor nu se inregistreaza
un numar de candidati cerl putin egal cu de
doua ori norma cle reprez:entare (pentru a
avea suficienti membri de rezr-.rvia), Consiliul
facultatii, respectiv studentii, se intrunesc in
sedinte pregatitoare. Prin propunerea
membrilor Consiliului facultatii (respectiv a
studentiloQ si cu consimtamantul celui propus
se depun candidaturi.

11 ianuarie18 ianuarie-

2016
2016
cadre didactice
titulare si
cercetatorii
11 ianuarie'12 ianuarier

6.

10.

1. Decanul /
2. Studentul
membru in
Senat

cadre didactice
titulare si
cercetatori

Decanul

2016

Sedinta studentilor, membri in Consiliut
facultatii, pentru desemnarea, prin vot secret
si direct, a ordinii candidatilor studenti pentru
functia de membru in Senatul universitar. Lista
candidatilor studenti se va inainta in '12
ianuarie 2016 B.E.U. prin Rer;istratura.

9.

1. cadre
didactice
titulare si
cercetatori /
2. studenti

studentii

5.

8.

individual

2'l ianuarier

Sedinta Consiliului facultatii pentru
desemnarea, prin vot secret si direct, a ordinii
candidatilor pentru functia de membru in
Senatul universitar. Lista candidatilor se va
inainta B.E.U. prin Registratura.

7.

cadre didactice
titulare si
cercetatori

Conducerea Senatului va organiza cel pulin o
dezbatere publica pentru informarea
comunitdlii academice asupra alegerilor gi
implicaliilor care dec;urg <jin aceasta.

2l

ianuarie2016

11 ianuarie12 ianuarie

studenti

2016

Presedinterle

studentilor rlin
Senat
cadre didactice
titulare,
cercetatori si
studenti

11 ianuarie-

25 ianuarier
2016

Primul tur de scrutin pentru alegerea
membrilor (studenti) in lSenatul universitar.
Lista membrilor (studenti) in Senatul
universitar se va inainta B.E.U. orin
Registratura.

Daca este cazul, al doilea tur de rscrutin pentru
alegerea membrilor (studenti) in Senatul
universitar.

Eventualele contestatii se vor adresa B.E.U. in
termen de 24 de ore de la data desfasurarii
alegerilor care le va solution in maximum 24
oe ore.

Studentii
membri in
Consiliul
facultatii /

27 ianuarie:
2016

studenti

februarie
2016

studenti

29 ianuarie,
2016
(Turul l)
3 februarie
2016
(Turul ll)

AFROBAT

$ru

q:f;DflNTA DE $EhrAT

^D.iry

0 6,

membri ai
B E.U.

illll

lut

14

lji::j

_.

2015

Pregedinto;

Prof,unlv.dr, ,$0Ri!(

Presedintele
Senatului
B E.U. /
Comisie
studenti /
Presedintele
studentilor rlin
Senat
B.E.U /
Comisie
studenti/
Presedintele
studentilor riin
Senat

Presedintele
B.E.U

Lista nominala a menrbrilor (studenti) in
Senatul universitar nou ales este validata in
sedinta Senatului univ'ersitar in exercitiu.

11.

Sedinta studentilor membri in Senatur
universitar pentru alegerea presedintelui
studentilor in Senat, vicepresedintelui si al
secretarului studentilor irr Senatul universitar.

12.

Primul tur de scrutin pentru alegerea
membrilor (cadre didactice si cercetatori)
Senatul universitar.

13.

rn

Daca este cazul, al doilea tur de scrutin pentru
alegerea membrilor (cadre didactice sr
cercetatori) in Senatul universitar.

'14.

Eventualele contestatii se vor adresa B.E.U. in
termen de 24 de ore de la data desfasurarii
alegerilor. B.E.U. va prrezenta un raport
Senatului universitar, care se va pronunta, pe
baza propunerilor B.E.U, in sedinta de Senat.

15.

Lista nominal a rnembrilor (cadre didactice si
cercetatori) Senatului universitar nou format
este validata in sedinta Srenatului universitar in
exercitiu.

16.

Sedinta Senatului universitar nou ales pentru
aleg erea Presecl ntel u i Sienatu u i u n iversita r.

17.

i

2'3

B

februarie
2016

18.04.2011)

membri ai
Senatului
universitar

studenti membri
in Senatul
universitar

Presedinterle

B.E.U, /
Presedinterle

Senatului

Decanul de
varsta al
studentilor
membri in
Senat

27 ianuariet
2016

cadre didactice
titulare si
cercetatori

februarie
2016

cadre didactice
titulare si
cercetatori

B E.U

29 ianuarie
2016
(Turul l)
3 februarie
2016
(Turul ll)

Membri ai
B.E.U. /
membri ai
Senatului
universitar

Presedintele
B.E U.

februarie
2016

membri ai
Senatului
universitar
in exercitiu

Presedintele
B.E.U. /
Presedintele
Senatului

membri ai
Senatului
universitar
nou ales

Decanul dre
varstil

1

B

18.04.2yei

I

B.E.U.

(daca nu
candideaza)

formularul de candidatura se inregistr eaza la registratura universitatii si se depunre la facultate.

Alegeri pentru functia de Rector
Nr.

crt.

1.

2.

Etapa

Termene

Participd

Responsa
biti

Depunerea candidaturilor pentru functia de
a.
Rector Termenul limita este 1 aprilie 2016,
ora 112:00.

28.03.20161.A4.2016

cadre didactice
titulare si
cercetatori

individual

cadre didactice
titulare, cercetatori
si reprezentantii
studentilor in
Senatul universitar
si Consiliile

B.E U.

19.04.2016
Primul tur de scrutin pentru alegerea
Rectorului.

L)iN Dl\1,(,
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facultatilor

Daca este c,azul, al doilea tur de scrutin
pentru alegerea Rectorului.

3.

Eventualele contestatii se vor adresa
Senatului in termen de 24 de ore de la data
desfasurarii alegerilor. Senatul universitar va
desemna o comisier de analiza si se va
pronunta, pe baza propunerilor comisiei, in
maximum 3 z:ile lucratoare.
Transmiterea la METOTS a documentelor
necesare validarii Rectorului.

4.

5.

21.04.2016;

21.04.2016
(Turul l)

23.04.2016
(Turul ll)

cadre didactice
titulare, cercetatori
si reprezentantii
studentilor in
Senatul universitrar
si Consiliile
facultatilor

membri ai
Senatului
universitar
ales

B.E.U

Presedintel
e Senatului
universitar
Presedintel
e Senatului
universitar

25.04.2016
In prima

Dupa consultarea Sienatului universitar,
rectorul, confi rmat, numeste prorectorii.

6.

Selectarea prin concurs a Decanilor
(Consiliul facultatii are obligatia de a aviza

7.

minimum 2 can,Cidati).

luna
dupd

validarea
Rectorului
ln primele
dou[ luni
dupb
validarea

membri ai
Senatului
universitar

Rectorul

candidatii si
comisia de
examtnare

Rectorul

membri ai
Consiliului de
aministratie

Rectorul

l{ectorului
In prima
Sedinta Consiliului de adrninistratie pentru
dezbaterea programului managerial si
situatia D.G.A.

L

aformularul

5

luna
dupd

validarea
llectorului

de candidatura se inregistreaza la registratura universitatii, primeste avizjuridic si se depune, la
secretariatul rectoratului.

Calitatea de membru in Comisiile de organizare a alegerilor academice nu gene reaza
incompatibilitati sau r:onflicter de interese cu detinerea unei functii de conducere sau a calitatii oe
membru in organisme de conduc,ere.

