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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte principii de bază privind alegerea studenţilor în structurile 

de conducere, respectiv Consiliul facultăţii şi Senatul universitar, ale Universităţii „Nicolae 

Titulescu” din Bucureşti. 

 

Art. 2.  Structurile de conducere în Universitatea „Nicolae Titulescu” sunt: 

a) Senatul universitar şi Consiliul de administraţie, la nivelul Universităţii; 

b) Consiliul facultăţii; 

c) Consiliul departamentului. 

 

Art. 3. Funcţiile de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”sunt: 

a) studenti reprezentanţi în Consiliul facultăţii; 

b) studenti reprezentanţi în Senatul Universităţii „Nicolae Titulescu”; 

 

Art. 4. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, şi cu prevederile Cartei Universităţii „Nicolae Titulescu”. 

 

Art. 5. Orice student al Universităţii „Nicolae Titulescu”, fără deosebire de sex, rasă, religie  sau 

naţionalitate are drept de vot la alegerea reprezentaţilor Universităţii „Nicolae Titulescu”.  

 

Art. 6. Organizarea, desfăşurarea şi validarea alegerilor  au  loc  anual  în perioada octombrie-

noiembrie  pentru  anii  I, II, III şi, după caz, IV şi ori de câte ori mandatul individual al unuia 

dintre studenţii din Senatul Universitar / Consiliul facultăţii încetează. 

 

Art. 7. Ponderea studenţilor în Senat şi în Consiliul Universităţii este de minim 25% din numărul 

total al membrilor. 
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II. PROCEDURA DE ALEGERE A REPREZENTANŢILOR 

STUDENŢILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR ŞI ÎN SENATUL 

UNIVERSITAR 
 

Art. 8. Reprezentanţii studenţilor în Senatul universitar vor fi aleşi prin vot universal, direct şi 

secret de către studenţii Universităţii. 

 

Art. 9.  Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii vor fi aleşi prin vot universal, direct şi 

secret de către studenţii fiecărei facultăţi în parte. 

 

Art. 10. Organizarea alegerilor revine în sarcina Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae 

Titulescu” – ASUNT.  

 

Art. 11. (1) La alegerile reprezentanţilor studenţilor pentru Consiliile facultăţilor şi Senatul 

universitar se va constitui un birou electoral care va fi alcătuit dintr-un număr impar de membri şi 

format din 1-2 cadre didactice şi 2-3 studenţi observatori din cadrul Asociaţiei Studenţilor 

Universităţii „Nicolae Titulescu” - ASUNT. 

     (2)  Înfiinţarea biroului electoral se consemnează într-un proces-verbal care constituie 

actul de învestire. 

                 (3)  Biroul electoral îndeplineşte toate atribuţiile care îi revin potrivit prezentei 

metodologii. 

 

Art. 12.  Studenţii observatori, membri ai biroului electoral, nu au dreptul de a candida pentru 

funcţiile de reprezentanţi ai studenţilor; 

 

Art. 13.  Biroul electoral constituit are următoarele atribuţii: 

- organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor; 

- întocmirea listelor de vot cu studenţii care şi-au depus candidatura pentru una 

dintre structurile de conducere ale Universităţii „Nicolae Titulescu”; 

- afişarea listelor de vot; 

- organizarea unei secţii de votare în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”; 

- aducerea la cunoştinţă publică a locaţiei secţiei de votare; 

- întocmirea listelor de vot; 

- întocmirea buletinelor de vot; 
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- distribuirea buletinelor de vot; 

- supravegherea activităţii alegerilor până la finalizarea desfăşurării acesteia; 

- verificarea buletinelor de vot după finalizarea desfăşurării alegerilor, centralizarea 

şi stabilirea studenţilor reprezentanţi pe baza voturilor exprimate; 

- întocmirea procesului verbal cu privire la desfăşurarea procedurii de alegere şi 

numele studenţilor reprezentanţi aleşi; 

 

Art. 14. Data alegerilor studenţilor reprezentanţi în Consiliul şi Senatul Universităţii este 

anunţată pe site-ul Universităţii (univnt.ro), site-ul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae 

Titulescu” – ASUNT (asunt.ro) şi la avizierul fiecărei facultăţi, cu 15 zile înainte. 

 

Art. 15. (1) Pe listele de vot vor fi înregistraţi studenţii participanţi la vot. 

  (2) Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele, codul numeric personal, 

facultatea, anul şi grupa din care fac parte. 

  (3)  Participantul la vot se legitimează cu actele de identitate după cum urmează: carte de 

identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie. 

 

Art. 16.  Modul de desfăşurare al alegerilor: 

(1) Studenţii îşi depun candidaturile cu 10 zile înainte de data desfăşurării alegerilor la 

sediul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT; 

(2) Numele studenţilor care şi-au depus candidatura vor fi publicate pe site-ul 

Universităţii (univnt.ro), site-ul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae 

Titulescu” – ASUNT (asunt.ro) şi la avizierul facultăţilor; 

(3) Fiecare student, după consemnarea sa în lista de vot, va primi câte un buletin de vot 

ştampilat care va conţine numele studenţilor care şi-au anunţat candidatura pentru 

fiecare structură organizatorică în parte: Consiliul facultăţii şi Senatul Universitar; 

(4) Pe ştampilele de vot se va fi inscripţionat cuvântul „VOTAT” scris cu majuscule; 

(5) Imediat după încheierea procedurii de vot se trece la numărarea şi validarea voturilor; 

(6) La operaţiunile necesare pentru numărarea voturilor participă toţi membrii biroului 

electoral; 

(7) Buletinele care nu au aplicată ştampila „VOTAT” sunt voturi albe. Aceste buletine nu 

intră în calculul voturilor valabil exprimate. 
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III. ALEGEREA REPREZENTAŢILOR STUDENŢILOR 
 

Art. 17. Poate candida orice student înscris la Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 

indiferent de vârstă, etnie, religie ori sex, cu respectarea normelor incluse în acestă metodologie;  

 

Art. 18. Candidaturile studenţilor reprezentanţi vor fi validate de către Asociaţia Studenţilor 

Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT. 

 

Art. 19. (1) Va fi declarat ales pentru funcţia de student reprezentant candidatul care întruneşte 

majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate; 

    (2) Dacă există doi sau mai mulţi studenţi cu acelaşi număr de voturi, se va organiza o 

nouă serie de alegeri la care vor participa doar studenţii cu număr egal de  voturi. 

    (3) Atât pentru Consiliile facultăţilor cât şi pentru Senatul Universităţii va fi ales câte 

un student reprezentat supleant pentru fiecare structură de conducere în parte. 

    (4)  Va fi declarat ales pentru funcţia de student reprezentant supleant următorul 

candidat, în funcţie de numărul de voturi, după candidatul care a întrunit majoritatea simplă a 

voturilor valabil exprimate. 

 

Art. 20. După finalizarea alegerilor, voturile vor fi numărate iar rezultatele publicate, la avizierul 

facultăţilor, în maxim 24 ore dupa încheierea alegerilor, iar pe site-ul Universităţii (univnt.ro) şi 

site-ul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT (asunt.ro) în cât mai 

scurt timp posibil. 

 

Art. 21. Contestaţiile privind rezultatul alegerilor se depun la sediul  Asociaţiei Studenţilor 

Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT în termen de 24 de ore de la afişarea acestora. 

 

Art. 22. Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces verbal, ce urmează a fi 

prezentat în cadrul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT. 

 

 

IV. CALITATEA DE STUDENT REPREZENTANT 
 

Art. 23. (1) Studentul reprezentant supleant are acelaşi statut şi îndeplineşte aceleaşi atribuţii 

precum studentul reprezentant. 



 6 

   (2) Studentul reprezentant îşi începe de drept activitatea în următoarele cazuri: 

- un student îşi pierde calitatea de student reprezentant; 

- un student reprezentant a demisionat din această funcţie; 

- un student reprezentant a fost revocat; 

   (3) Studentul reprezentant supleant îşi intră atribuţii ori de câte ori oricare dintre 

studenţii reprezentanţi nu şi le pot îndeplini conform prezentei metodologii. 

   (4) Studentul reprezentant supleant îşi înceteaza activitatea în aceleaşi condiţii precum 

un student reprezentant. 

 

Art. 24. Calitatea de student reprezentant în structurile de conducere ale Universităţii încetează 

prin: 

− demisie; 

− revocare; 

− absolvire; 

− transfer la o altă facultate / instituţie de învăţământ; 

− în orice alte cazuri de pierdere a calităţii de student în cadrul Universităţii; 

− la propunerea Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” - ASUNT în 

cazul în care se constată că acesta a adus prejudicii de imagine asociaţiei, facultăţii 

sau Universităţii; 

− prin petiţie semnată de 50% + 1 dintre studenţii reprezentaţi şi aprobată de 

Asociaţia Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT. 

 

Art. 25. Demisia unui student reprezentant trebuie să îmbrace forma scrisă şi va fi depusă la 

sediul Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT.  

 

Art. 26. Un student reprezentant poate fi revocat, în cazul în care se constată neîndeplinirea 

atribuţiilor, prin: 

a) petiţie semnată de 50% + 1 dintre studenţii reprezentaţi şi aprobată de Asociaţia 

Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – ASUNT; 

b) înregistrarea unui număr de 3 absenţe consecutive de la şedinţele de Consiliu sau 

Senat.  

 

Art. 27. Studentul care, înainte de termen, îşi pierde calitatea de student reprezentant va fi 

înlocuit, de drept, de către studentul reprezentant supleant. 
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Art. 28. Studenţii reprezentanţi revocaţi înainte de termen nu mai pot candida pentru funcţiile de 

reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”. 

 

Art. 29. În caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei sau în oricare alte asemenea cazuri, 

studentul reprezentant va putea fi înlocuit cu un student reprezentant supleant. 

 

Art. 30. Studentul reprezentant, membru al Consiliului sau al Senatului, care absolvă un ciclu de 

studii, este înlocuit, până la completarea echipei studenţilor reprezentanţi din Consiliu sau Senat, 

de un student reprezentant supleant. 

 

 

V. DREPTURILE STUDENŢILOR REPREZENTANŢI 
 

Art. 31. Drepturile studenţilor reprezentanţi sunt: 

a) să-şi exprime liber punctul de vedere; 

b) să facă parte din Asociaţia Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” – 

ASUNT, cu respectarea statutului şi actului constitutiv al asociaţiei; 

c) să ceară sprijin din partea Asociaţiei Studenţilor Universităţii „Nicolae Titulescu” 

– ASUNT, atât timp cât acesta este în concordanţă cu scopul şi obiectivele 

asociaţiei; 

d) să aibă acces la informaţiile şi procedura legată de organizarea, implementarea şi 

evaluarea învăţământului din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”; 

e) să participe în alte comisii din Universitate sau facultate. 

 

 

VI. OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR REPREZENTANŢI 
 

Art. 32. Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a respecta urmatoarele: 

a) să participe la întrunirile la care este convocat; 

b) să medieze comunicarea dintre studenţi şi Universitate; 

c) să cunoască problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe 

care îi reprezintă şi să participe activ la soluţionarea acestora; 
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d) să informeze şi să se consulte în mod constant cu studenţii pe care îi reprezintă 

prin mijloace formale şi informale despre toate aspectele procesului de 

învăţământ; 

e) să informeze şi să colaboreze în mod constant cu Asociaţia Studenţilor 

Universităţii „Nicolae Titulescu” - ASUNT; 

f) sa susţină în şedinţe problemele studenţilor pe care ii reprezintă; 

g) să caute soluţii pentru orice problemă apărută în cadrul procesului de învăţământ; 

h) să nu urmărească obţinerea de foloase personale prin activitatea sa; 

i) să promoveze în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, 

prezenta Metodologie, precum şi orice hotărâre a Senatului, a Consiliului sau alte 

regulamente ce privesc studenţii; 

j) să respecte prezenta Metodologie şi alte hotărâri şi regulamente privind statutul 

studenţilor. 

 


