Universitatea din Petrosani
Aprobat
Hotărârea Senatului nr.60/16.07.2015
și nr.21/15.02.2016

Calendar pentru desfăşurarea procesului de constituire şi de alegere a structurilor
şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii din Petroşani

Nr.
crt.
1

Activitate
Alegerea directorului de departament
Alegerea membrilor consiliului departamentului

Structura
responsabila
Departament

Perioada
16-17.11.2015

2

Transmiterea către Consiliul facultăţii a membrilor conducerii
departamentului

Departament

23.11.2015

3

Stabilirea Comisiei de alegeri pentru Consiliul facultăţii

8.12.2015

4

Senat

14.12.2015

Departament

15-16.12.2015

Departament

17-18.12.2015

10

Refacerera alegerilor la nivel de Consilii ale facultăţilor

11

Afisarea listelor nominale ale persoanelor cu drept de vot pentru
alegerea membrilor in Senat
Afisarea listelor nominale a candidatilor in Senat

12

Alegerea reprezentantilor in Senat

13

Refacerera alegerilor la nivel de Senat

Comisia de
alegeri la nivel
de facultate
Comisia de
alegeri la nivel
de facultate
Comisia de
alegeri la nivel
de facultate
Biroul electoral
la nivel de
universitate
Comisiile de
alegeri, pe
circumscripţii,
pentru Senat
Biroul electoral
la nivel de
universitate
Comisiile de
alegeri, pe
circumscripţii,
pentru Senat
Biroul electoral
la nivel de
universitate

11-12 01.2016

9

Stabilirea biroului electoral la nivelul universităţii
Stabilirea comisiilor de alegeri, pe circumscripţii, pentru Senat
Aprobarea Biroului electoral şi a Comisiilor de alegeri pentru
Senat şi pentru Consiliile facultăţilor
Validarea candidatilor pentru Consiliul facultatii
Validarea candidatilor pentru Senat
Transmiterea catre Consiliul facultatii a listelor nominale a
candidatilor înscrişi şi validaţi pentru Consiliul facultatii
Transmiterea catre Senat a listelor nominale a candidatilor
inscrişi şi validaţi pentru Senat
Afisarea listelor nominale ale persoanelor cu drept de vot pentru
alegerea membrilor in Consiliul facultatii
Afisarea listelor nominale a candidatilor in Consiliul facultatii
Alegerea reprezentantilor in Consiliul facultatii

Consiliul
facultatii
Senat

5
6
7

8

14.12.2015

25-27 01.2016
1.02.2016 –
3.02.2016
25.01.2016

8.02.2016

12.02.2016

17
18

Alegerea Preşedintelui Senatului
Stabilirea Comisiei de alegeri pentru Rector
Depunerea candidaturilor la functia de rector (cel putin doi
candidati)
Aprobarea candidaturilor la functia de rector
Afisarea listelor nominale a persoanelor cu drept de vot

19

Alegerea Rectorului

20

Reluarea alegerilor pentru functia de rector

21

Transmiterea la MECTS a rezultatului alegerii pentru functia de
Rector
Desemnarea prorectorilor, decanilor si prodecanilor

14
15
16

22

Comisiile de
alegeri, pe
circumscripţii,
pentru Senat
Senat
Senat
Senat
Senat
Comisia de
alegeri pentru
Rector
Comisia de
alegeri pentru
Rector
Comisia de
alegeri pentru
Rector
Senat

PREŞEDINTE SENAT
Conf.univ.dr.ec. ILIE RĂSCOLEAN

15.02.2016
15.02.2016
16-20.02.2016
22.02.2016
22.02.2016

24.02.2016

26.02.2016

29.02.2016
Dupa confirmare
Rector

