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I.

PRINCIPII GENERALE

Art. 1 (1) Studenții sunt considerați parteneri ai Universității Ecologice din București și
membri egali ai comunității academice.
(2) Pentru aplicarea principiului participării la decizie, studenții fac parte din structurile
de conducere academică din universitate.
Art. 2 (1) Prezenta Metodologie stabilește principiile de bază privind alegerea
reprezentanților studenților în structurile de conducere academică ale Universității Ecologice
din București.
(2) Metodologia a fost elaborată în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, a celorlalte
acte normative privind organizarea și desfășurarea învățământului superior, a Cartei
Universității Ecologice din București și a Regulamentului privind activitatea academică a
studenților.
(3) Numărul studenților care fac parte din structurile de conducere academică reprezintă
cel puțin 25% din totalul membrilor acestora, cu excepția Consiliului de administrație din care
face parte un reprezentant al studenților.

II.

ALEGEREA STUDENȚILOR

Art. 3 (1) Toți reprezentanții studenților sunt aleși în mod democratic, prin vot universal,
direct și secret de către studenții facultății. Ei sunt de drept reprezentanții legitimi ai
studenților, la nivelul comunității academice.
(2) Conducerea Universității nu se implică în organizarea procesului de alegere a
reprezentanților studenților.
(3) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de către conducerea
Universității.
Art. 4 Dreptul de a alege sau de a fi ales reprezentant al studenților aparține tuturor
studenților înmatriculați în Universitatea Ecologică din București, indiferent de vârstă, etnie,
religie, sex, an de studiu, experiență precedentă sau alt criteriu discriminatoriu.
Art. 5 Sunt considerați incompatibili să candideze pentru statutul de reprezentant al
studenților:
a) studenții care au fost exmatriculați și nu au fost reînmatriculați până la depunerea
candidaturilor;
b) studenții care au contracte de muncă cu universitatea pe durată nedeterminată;
c) studenții care au funcții de conducere în partide politice, organizații politice de tineret
sau organizații politice studențești.
Art. 6 Alegerea unei persoane ca reprezentant al studenților în structurile de conducere
academică se face numai cu acordul acesteia.
Art. 7 Responsabilitatea organizării și bunei desfășurări a alegerii reprezentanților în
Consiliul facultății și Senatului universității revine organizației studențești legal constituite sau,
în lipsa acesteia, a reprezentanților studenților din fiecare an al facultății respective, consiliați
de cadrul didactic îndrumător de an.
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Art. 8 Alegerile se desfășoară pe parcursul unei singure zile. Toți studenții înmatriculați
în anul respectiv au dreptul să-și exprime votul pentru candidații propuși, pe baza carnetului de
student. Alegerile vor fi validate numai în cazul în care numărul studenților prezenți la vot
reprezintă cel puțin o treime din numărul total al studenților înmatriculați în anul respectiv.
Art. 9 Numărul de locuri distribuite studenților pentru senat din partea facultății este
atribuit prin Carta universitară.
Art. 10 Candidaturile se depun la organizația studențească iar în lipsa acesteia la
studentul responsabil de an și se fac publice pe pagina facultății, rubrica „Studenți”.
Art. 11 (1) Alegerile se organizează o dată cu alegerile declanșate în universitate pentru
structurile de conducere academică, conform calendarului aprobat de senatul universitar.
(2) Fiecare student are dreptul la un singur vot. Se interzice votarea prin reprezentare.
(3) Se declară alese în funcțiile de reprezentant al studenților, în limitele locurilor
disponibile, persoanele care au numărul cel mai mare de voturi, în ordinea descrescătoare.
(4) Alegerea reprezentanților studenților în Consiliul facultății este consemnată într-un
proces-verbal ce se înaintează Consiliului facultății în funcțiune care confirmă
legalitatea/nelegalitatea alegerilor și ia măsurile necesare.
Art. 12 (1) Alegerea reprezentanților studenților în Senatul universitar se face după ce
toți membrii Consiliului facultății au fost validați de vechiul Senat.
(2) Studenții validați în consiliile facultăților își aleg reprezentanții în Senat, în numărul
prevăzut în Carta universitară, prin vot universal, direct și secret.
Art. 13 (1) Toți reprezentanții studenților în noul Senat își aleg reprezentantul în
Consiliul de administrație, cu condiția ca persoana respectivă să obțină cel puțin jumătate plus
unu din voturile exprimate.
(2) În aceeași ședință, prin vot deschis, studenții membri ai Senatului universitar își aleg
reprezentanți în comisiile senatului: Comisia pentru probleme studențești, Comisia pentru
evaluarea și asigurarea calității etc.
Art. 14 În cazul în care nu se ocupă toate posturile disponibile sau nu se asigură
cvorumul necesar se va organiza o nouă adunare în vederea alegerilor în maximum o
săptămână de la data primei ședințe planificată, conform procedurii de mai sus.
Art. 15 Contestațiile privitoare la încălcarea procedurii de alegeri a reprezentanților
studenților se depun în termen de 48 de ore de la data alegerii la Consiliul facultății în
funcțiune, care are obligația de a le analiza și rezolva în termen de 48 de ore de la data
depunerii.
Art. 16 Rezultatul alegerii se consemnează într-un proces-verbal, care va fi înaintat în
termen de 24 de ore spre validare și păstrare Consiliului facultății, respectiv Senatului, pe
durata mandatului, împreună cu buletinele de vot.
Art. 17 Studenții membri ai Consiliilor facultăților și ai Senatului au obligația de a
informa studenții pe care îi reprezintă în aceste organisme despre problemele discutate și
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hotărârile adoptate de aceste structuri de conducere.
Art. 18 Calitatea de membru în structurile de conducere academică încetează ca urmare a
pierderii calității de student, la cerere sau prin schimbarea de către colectivul care l-a ales,
pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de reprezentant al studenților.
Art. 19 Alegerea de noi membri studenți, în locul celor care și-au pierdut calitatea de
reprezentant al lor în structurile de conducere academică se inițiază de președintele Senatului și
respectiv de decanul facultății, care au obligația de a monitoriza prezența reprezentanților
studenților în respectivele structuri și de a înregistra sesizările studenților care impun asemenea
procedură.

III. DISPOZIȚII FINALE
Art. 20 Mandatul reprezentanților studenților în Consiliul facultății începe imediat din
momentul validării structurii respective sau după constituirea Senatului universitar.
Art. 21 Reprezentanții studenților în structurile de conducere își pot exprima liber
opiniile în cadrul legal constituit, iar pentru opiniile exprimate nu pot fi sancționați.
Art. 22 Prezenta Metodologie privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
structurile de conducere academică ale Universității Ecologice din București a fost adoptată în
ședința biroului Senatului Universității Ecologice din București din 06.09.2011 și revizuită în
ședința Senatului Universității Ecologice din București din 18.02.2021.

PREȘEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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