
Metodologie privind alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în 
C.S.U.D. și în Senatul UNATC 

 

Conform Legii Educației Naționale 1/2011, art. 142, punctul 7, persoana admisă la un program de 
studii universitare de licență, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-
doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la 
înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin 
pe perioadele de întrerupere a studiilor 

În temeiul Legii Educației Naționale 1/2011 și al Codului studiilor universitare de doctorat, 
studenții ciclurilor I și II, precum și studenții-doctoranzi au dreptul să fie reprezentați în forurile 
decizionale ale facultăților / școlii doctorale / universității.  

Proporția de reprezentare se stabilește după cum urmează:  
- Consiliul facultății: minim 25% studenți;  
- Senatul universității: minim 25% studenți;   
- Consiliul școlii doctorale: 20% studenți; 

 
Durata unui mandat se stabilește prin Carta UNATC.  

Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat și 
consiliu de administrație) ale universității pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au 
derulat mandatele și de întreruperile acestora 
 
Studenții doctoranzi își pot depune candidatura la secretariatul Școlii Doctorale (doctorat@unatc.ro) prin 
trimiterea pe mail a unui CV și a unei scrisori de motivație. 

Candidaturile vor fi afișate pe site-ul universității, secțiunea ALEGERI UNATC, în maximum o 
zi de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor. 
 
Studenții au dreptul de a se auto-propune ca membri în cele două birouri electorale. Un birou 
electoral se declară constituit dacă este compus din minimum 3 studenți. Studenții care fac parte 
din biroul electoral nu pot fi în același timp și candidați.  
 
Având în vedere condițiile de siguranță și prevenție impuse de criza infectării cu noul SARS-CoV-
19, alegerile studențești care vor avea loc în luna octombrie 2020 se vor desfășura online, pe o 
platformă de vot dedicată care împlinește toate criteriile de secretizare a votului și a accesibilității 
exclusive la vot studenților. 
 
Au drept de vot toți studenții doctoranzi. 
 
Accesul la vot se face pe baza ID-ului de votant și a parolei unice generate automat de platforma 
de vot, pe care studenții le primesc în ziua alegerilor pe mail. 
 
Rezultatul votului va fi validat indiferent de numărul de studenți care participă la sesiunea de 
scrutin. Se declară ales primul candidat clasat în ordinea numărului de voturi 



 
Procesul-verbal va conține în mod obligatoriu numărul de voturi obținut de fiecare candidat în 
parte, precum și ierarhia acestora, în ordine descrescătoare, menționându-se candidații declarați 
aleși pentru fiecare for decizional în parte.  
Procesul-verbal semnat de către toți membrii biroului electoral va fi depus la Rectoratul UNATC 
în vederea obținerii numărului de intrare. Rezultatele scrutinului se afișează pe site-ul universității 
- secțiunea ALEGERI UNATC, a doua zi după terminarea scrutinului. 
 
Actuala metodologie se aprobă astăzi, 16.10.2020, de către comisia senatorială pentru probleme 
studențești din UNATC 
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