REGULAMENT DE ALEGERE A REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR
ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
ALE UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA
Art. 1. Prezentul document stabileşte principii de bază privind alegerea studenţilor în
structurile de conducere ale Universităţii “Ovidius” din Constanţa. Alegerile studenţeşti
au loc odată cu alegerea noului Senat/Consiliu al Facultăţii, pentru mandatul colectiv şi
ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenţii din Senat/Consiliu ia sfârşit.
Prezentul regulament are la bază Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi CARTA
Universităţii „OVIDIUS” din Constanţa.
Art. 2. Organizaţiile studenţeşti legal constituite în Universitatea „OVIDIUS” din
Constanţa sunt:
2.1

Liga Studenţilor din „Universitatea” Ovidius Constanţa;

2.2

Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici Constanta;

2.3

Asociatia

Studentilor

Economisti

din Universitatea

„Ovidius”

Constanta;
2.4

Asociaţia Studenţilor şi Inginerilor Constructori din Universitatea

„Ovidius” Constanta;
2.5

Liga Studenților in Istorie și Științe Politice;

2.6

Asociaţia Studenţilor din Medicină Dentară din Universitatea

„Ovidius” Constanta.
2.7

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Teologi din Universitatea

„Ovidius” Constanţa
2.8

Liga Studenților în Matematică și Informatică

2.9

Organizația Studenților Basarabeni din Constanța

2.10 Liga Studenților din Albania

Art. 3. Funcţiile de reprezentare a studenţilor în Universitatea „Ovidius” Constanta
sunt:
3.1

student consilier în Consiliul Facultăţii;

3.2

student senator în Senatul Universităţii;

Art. 4. Ponderea studenţilor în Senat şi în Consiliile Facultăţilor este de minim 25% din
totalul membrilor organului colectiv de conducere.
Art. 5. (1) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii sunt
aleşi prin votul studenţilor;
(2) Poate candida orice student înscris la Universitatea „Ovidius” din Constanta
la cursurile de zi, indiferent de vârstă, etnie, religie ori sex, cu respectarea normelor
incluse în acest regulament;
(3) Se recomandă ca reprezentarea să fie pe cicluri de studii: licenţă, masterat
şi doctorat (unde este cazul). Reprezentarea studenţilor pe specializări nu este
relevantă; pe cât posibil, se recomandă ca reprezentanţii să fie de la specializări
diferite.
(4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal,
direct şi secret, prin buletine de vot, pe durata ciclului de studii urmat, dar nu mai mult
de 4 (patru) ani.
Art. 6. Alegerile se organizează pentru structurile şi funcţiile de reprezentare prevăzute
la articolul 3. În cazul vacantării unui loc în funcţiile şi structurile de reprezentare a
studenţilor se procedează la alegeri parţiale.
Art. 7.(1) Mandatul individual al unui student reprezentant încetează prin:
- demisie: trebuie să îmbrace forma scrisă. Demisia verbală nu este admisă.
- revocare: de către organizațiile semnatare ale acestui regulament.
- transfer la o altă facultate/ instituţie de învăţământ;
(2) Încetarea unui mandat individual implică organizarea de alegeri pentru
completarea locului ramas vacant.
Art. 8. Calitatea de membru în funcţiile şi structurile de reprezentare a studenţilor din
Universitatea „Ovidius” Constanţa se pierde în următoarele cazuri:
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(1) Odată cu pierderea calităţii de student;
(2) Întreruperea studiilor pentru o perioadă mai mare de un semestru;
(3) Absenţe nemotivate la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei şedinţe
pe parcursul unui unui an universitar;
Art. 9. Drepturile principale ale studenţilor membri ai Consiliile Facultăţilor şi Senat
sunt :
(1) de a propune acte normative care să optimizeze activitatea colegilor lor;
(2) de a se informa nemijlocit de la structurile academice si administrative ale
Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi;
(3) de a avea acces permanent la structurile academice si administrative ale
facultăţilor de care aparţin şi în afara orelor de program cu publicul, în vederea
rezolvării problemelor studenţilor pe care îi reprezintă;
(4) de a avea acces permanent în căminele universităţii pe baza unei legitimaţii
care le atestă această calitate;
Art. 10. Îndatoriri principale ale studenţilor membri ai Consiliile Facultăţilor şi Senat
sunt:
(1) au obligația de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de
activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să participe activ la
soluţionarea acestora;
(2) au obligația de a informa studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale
şi informale;
(3) au obligația de a participa la şedinţele Consiliilor sau Senatului, absenţa lor
nemotivate la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei şedinţe pe parcursul unui
unui an universitar ducând implicit la excluderea lor din aceste foruri de conducere.
(4) Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii sunt obligaţi să se implice în
procesul de cazare, alături de organizaţiile studenţeşti legal constituite.
Art. 11. Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii şi Senatului Universităţii nu pot
desfăşura activităţi cu caracter politic sau activităţi în cadrul partidelor politice. Acest
lucru duce automat la excluderea lor din organul de conducere al facultății/universitatii.
Art. 12. Pentru buna desfăşurare a procesului de alegeri se va forma o Comisie
Electorală Centrală Studențească formată din Biroul de Conducere (B.C.) al
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Federației Organizațiilor Studențești din Universitatea “Ovidius” din Constanța
(F.O.S.-U.O.C.).
Art. 13. La alegerile pentru fiecare facultate pot participa în calitate de observator şi un
membru al celorlalte organizaţii ale F.O.S.-U.O.C., cu aprobarea Biroului de
Conducere (B.C.).
Art. 14. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 reprezentanți aleși
de Adunarea Generală a F.O.S.-U.O.C.
Art. 15. (1) Candidaţii pot fi reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti care fac parte din
Adunarea Generală a F.O.S.-U.O.C.. Electorii organizaţiilor studenţeşti îşi depun
candidatura, în urma unei şedinţei interne de desemnare

a candidaturilor, la

președinții organizației din care fac parte. Președinții organizațiilor aprobă, după
evaluare, lista finală cu candidați. Aceste liste vor fi trimise spre validare președintelui
Biroul de Conducere al F.O.S.-U.O.C.
(2) Candidaţii independenţi trebuie să aibă un procent de 15% semnături de
adeziune ale studenţilor (licenţă, masterat şi doctorat) facultăţii pe care doreşte să o
reprezinte, respectând astfel principiul reprezentativităţii electorilor pe care doreşte
să-i reprezinte.
Art. 16. Buletinele de vot ale fiecărei facultăţi vor cuprinde numele studenţilor
independenţi precum şi listele cu propunerile organizaţiilor studenţeşti.
Art. 17. Calendarul de desfăşurare a alegerilor este următorul:
 Ziua alegerilor: ziua Z.
 Depunerea candidaturilor şi a cv-ului la

Comisie Electorală Centrală

Studențească: Z – 3.
 Verificarea candidaturilor: Z – 2.
 Tipărirea buletinelor de vot: Z - 1.
 Numărarea voturilor şi afişarea rezultatelor: Z.
 Depunerea contestaţiilor Z + 1.
 Soluționarea contestațiilor Z+2
 Validarea alegerilor de către Comisie Electorală Centrală Studențească Z+3
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 Informarea

Consiliilor

Facultăților

și

a

Senatului

asupra

rezultatului

alegerilor Z+ ≥ 3
Art. 18. Alegerile se vor desfăşura pe fiecare facultate în parte după un calendar
stabilit de către Comisia Electorală Centrală şi organizaţiile legal constituite, în paralel
cu alegerile de la Universitatea „Ovidius” Constanţa. Pentru fiecare facultate va fi
alocată o zi pentru alegerile studenţeşti. Alegerile se desfăşoară pe parcursul unei zile,
în intervalul orar stabilit. Comisia Electorală Centrală Studențească va face cunoscută
data, ora şi locaţia desfăşurării alegerilor cu cel puţin 2 zile înainte de ziua alegerilor,
pentru fiecare facultate în parte,

prin afişarea la avizier sau pe site-ul facultăţilor

respective.
Art. 19. Votul este individual, direct şi secret şi se exercită prin aplicarea ştampilei
„votat” în dreptul candidatului dorit sau a listei cu candidaţi. Studenţii vor vota o singură
dată pe baza legitimaţiei de student sau a carnetului de student vizat la zi.
Art. 20. Buletinele de vot care nu vor avea nici o ştampilă aplicată sau ştampila
aplicată va depăşi chenarul stabilit vor fi anulate.
Art. 21. După închiderea urnelor de vot se trece la numărarea voturilor de către
Comisia Electorală Centrală Studențească. Este interzisă propaganda electorală în
ziua votului, de către oricare candidat, la secţia de votare. Nerespectarea acestui
criteriu atrage după sine anularea candidaturii persoanei respective. Alegerile vor fi
validate indiferent de numărul participanţilor la vot.
Art. 22. Este declarat câştigător candidatul sau lista de candidaţi care obţine numărul
cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare.
Art. 23. Implicarea cadrelor didactice, altele decât cele din Comisia Electorală
Centrală Studențească, în procesul de alegeri ale studenţilor atrage după sine
sesizarea Comisiei de Etică a Universităţii care va decide sancţiunile de rigoare .
Organizaţiile studenţeşti îşi rezervă dreptul a sesiza confederaţiile naţionale din
care fac parte, precum şi Ministerul Educaţiei Naționale, în cazul imixtiunii
cadrelor didactice în procesul de alegeri studenţeşti.
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Art. 24. Acest regulament de alegeri este obligatoriu pentru toţi studenţii Universităţii
„Ovidius” din Constanţa. Orice alte alegeri ale studenţilor organizate sau desfăşurate
în afara acestui regulament sunt nule de drept.
Art. 25. Buletinele de vot precum şi procesele verbale ale alegerilor se vor păstra în
arhiva Comisiei Electorale Centrale Studențești. Prezentul regulament poate fi
modificat, la cererea a 2/3 din numărul organizaţiilor studenţeşti (semnatare ale acestui
regulament) şi aprobat de Senatul Universităţii.
Art. 26. Logistica şi materialele necesare bunei desfăşurări a alegerilor vor fi suportate
de Universitatea „Ovidius” Constanţa în colaborare cu Liga Studenţilor din
Universitatea „Ovidius” Constanţa.
Art. 27. Prezentul regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
funcţiile de reprezentare a studenţilor este parte integrantă a CARTEI Universităţii
„Ovidius” din Constanţa şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Ovidius” din
Constanţa.
Art. 28.

Prezentul capitol a fost redactat în urma dezbaterilor dintre membrii

Adunarea Generală a F.O.S.-U.O.C..
Art. 29. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de ...............

Liga Studenţilor din „Universitatea” Ovidius Constanţa
Preşedinte DRAGAN GEORGE ALEXANDRU

Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici Constanta
Preşedinte NIȚU RADU

Asociatia Studentilor Economisti din Universitatea „Ovidius” Constanta
Preşedinte MÎCĂ ADRIAN
6

Asociaţia Studenţilor şi Inginerilor Constructori din Universitatea „Ovidius”
Constanţa
Preşedinte CONSTANTIN CERNEAGA

Asociaţia Studenţilor din Medicină Dentară din Universitatea „Ovidius”
Constanta
Preşedinte FLOREA BOGDAN

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Teologi din Universitatea „Ovidius”
Constanţa
Preşedinte BARBU IONUȚ

Organizația Studenților Basarabeni din Constanța
Preşedinte DUMITRU CROITORI

Liga Studenților din Albania
Preşedinte BEJKO MARSIDA
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Liga Studenților in Istorie și Științe Politice
Preşedinte BRANOVICI RAMONA

Liga Studenților în Matematică și Informatică
Preşedinte MISCU ANDREI
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