Metodologie de organizare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul
Facultății de Matematică și Informatică și în Senatul Universității din București

1. Prezenta metodologie este realizată în conformitate cu Regulamentul de alegere a
reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București,
aprobat în sedința Senatului Universității din data de 21 februarie 2018.
2. Studenții Facultății de Matematică și Informatică au dreptul la 8 reprezentanți în
Consiliul Facultății:
• 1 loc anul I licenţă pentru Matematică și Informatică,
• 1 loc anul II licenţă Matematică,
• 1 loc anul II licenţă Informatică,
• 1 loc anul III licenţă Matematică,
• 1 loc anul III licenţă Informatică,
• 1 loc Calculatoare și Tehnologia Informației anii I și II,
• 1 loc Calculatoare și Tehnologia Informației anii III și IV,
• 1 loc reprezentant al tuturor celor trei cicluri de studii (licenţă, master doctorat),
cursuri de zi şi ID/IFR
și 2 reprezentanţi în Senatul Universității din București.
3. Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților un student care:
• a fost exmatriculat sau sancționat disciplinar pentru abateri de la conduita
universitară,
• are statutul de angajat al Universității,
• ocupă o funcție politică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic,
• a fost deja reprezentant de 3 ori al aceluiași ciclu de studii.
Un student poate depune o singură candidatură pentru Consiliul Facultăţii: fie pentru a
reprezenta anul și/sau domeniul său de studiu, fie pentru calitatea de reprezentant al
tuturor studenţilor. Un student poate candida simultan pentru un loc în Consiliul
Facultății și pentru un loc în Senatul UB.
4. Calendarul alegerilor:
• 7-13 octombrie 2019 – Depunerea candidaturilor
• 14-20 octombrie 2019 – Campania electorală a candidaților
• 21 octombrie 2019 – Primul tur de alegeri
• 22 octombrie 2019 – Al doilea tur de alegeri (doar pentru locurile care nu se
ocupă în primul tur)

5.

Depunerea candidaturilor:
• Studenții care doresc să candideze trebuie să trimită o cerere semnată și scanată
prin e-mail la adresa secretariat@fmi.unibuc.ro în perioada prevăzută mai sus sau
să o depună la d-ra secretar șef până în data de 13 octombrie 2019, în intervalul de
lucru al Secretariatului.
• Cererea trebuie să indice explicit locul pentru care studentul își depune
candidatura (în Consiliul Facultății și/sau Senatul UB).
• Cererea trebuie să conțină declarația pe propria răspundere a studentului candidat
că nu se află în niciuna dintre situațiile în care nu poate candida (prevăzute la
punctul 3.).
• Pentru locurile la care nu se înscrie niciun candidat, nu se organizează alegeri.

6.

Modalitatea de votare:
• În holul central al Facultății de Matematică și Informatică se va afla un stand cu o
urnă de votare în intervalul orar 9:00 – 19:00. Un stand similar va fi organizat în
incinta Facultății de Fizică de la Măgurele pentru intervalul orar 10:00 – 18:00,
dacă va fi cazul.
• Alegerile se fac pe baza unui vot universal, direct şi secret al studenţilor
reprezentaţi, prin intermediul sistemului de vot clasic, pe baza unui act doveditor
al faptului că sunt studenți ai acestei facultăți. Votul prin reprezentare nu este
admis. În cadrul unui tur de scrutin, fiecare student are dreptul la completarea
o unui singur buletin de vot pentru reprezentantul în Consiliul Facultății
al anului și/sau domeniului la care este înscris;
o unui singur buletin de vot pentru reprezentantul tuturor studenţilor în
Consiliul Facultăţii;
o unui singur buletin de vot pentru reprezentanții în Senatul UB.
• Pentru locurile din Consiliul Facultăţii care reprezintă un anume an și/sau
domeniu pot vota doar studenţii din anul si domeniul respectiv. Pentru locul de
reprezentant al tuturor studenţilor în Consiliul Facultăţii pot vota toţi studenţii,
indiferent de ciclu de studii, an, specializare sau forma de învăţământ. Pentru
locurile din Senatul UB pot vota toţi studenţii, indiferent de ciclu de studii, an,
specializare sau forma de învăţământ.
• Exercitarea votului se va face prin încercuirea numelui candidatului preferat de pe
buletinul de vot primit. Pe buletinele de vot pentru Consiliul Facultății se poate
încercui numele unui singur candidat. Pe buletinul de vot pentru Senatul UB se
pot încercui numele a cel mult 2 candidați. Orice altă modalitate de votare va fi
anulată.

7. În primul tur, alegerile sunt valabile dacă participă cel puțin 1/3+1 (33.33%+1) din
studenții cu drept de vot reprezentați.

8. Pentru locurile de reprezentare pentru care nu se întrunește cvorumul de prezență sau
majoritatea voturilor în primul tur se organizează al doilea tur de alegeri, pentru care
cvorumul de prezență este de cel puțin 15%+1 din studenții cu drept de vot reprezentați.
9. Rezultatele alegerilor vor fi făcute publice în cel mult 24 ore de la încheierea acestora.
10. Studenţii ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral sau care
constată neregularităţi ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în
termen de cel mult 2 zile de la data luării la cunoştinţă a aspectelor ce formează obiectul
sesizării, dar nu mai târziu de 1 zi de la încheierea procesului de votare.

