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Dispoziții generale  

Art. 1  

Prezentul document (denumit în continuare ”Regulament”) stabilește principiile de bază privind 

alegerea reprezentanților studenților în structurile consultative, decizionale și executive ale 

Universității Babeș-Bolyai (denumită în continuare ”Universitatea”).  

 

Art. 2 

Alegerea studenților în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul UBB se face 

conform prevederilor Legii 1/2011, ale Ordinului de Ministru 3666/2012, cu modificările 

ulterioare, și ale Cartei Universității, conform legislației în vigoare. 

 

Art. 3 

Alegerea reprezentanților studenților se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al 

tuturor membrilor cu drept de vot, organizați în circumscripții electorale, conform Regulamentului. 

 

Art. 4 

Instituțiile de învățământ superior nu pot condiționa statutul de student reprezentant în funcție de 

performanța academică, prezența la cursuri, seminarii și laboratoare.  

 

Art. 5  

(1) Cadrelor didactice le este interzisă implicarea în procedurile de alegere a reprezentanților 

studenților, indiferent de nivelul de reprezentare, cu excepția procesului de elaborare a 

Regulamentului și a participării cu statut de observator din partea Senatului Universității, 

Consiliului Facultății sau a unuia dintre candidați.  

(2) Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 6 

Structurile de reprezentare din Universitate sunt: 

a) Senatul Universitar; 



 

 

 

 

b) Consiliul Facultății; 

c) Consiliul Departamentului; 

d) Consiliul Extensiei Universitare. 

 

Art. 7 

(1) Funcțiile de reprezentare a studenților din UBB sunt: 

a) Student senator; 

b) Student cancelar; 

c) Membru în consiliul facultății; 

d) Membru în consiliul departamentului; 

e) Membru în consiliul extensiei universitare; 

f) Reprezentant de an; 

g) Reprezentant de grupă 

(2) Funcțiile de conducere în cadrul Consiliului Studenților din Universitate, denumit în 

continuare ”Consiliul”, sunt: 

a) Prefectul Studenților; 

b) Secretarul General; 

c) Subprefectul Liniei de Studiu în limba Română; 

d) Subprefectul Liniei de Studiu în limba Maghiară; 

e) Subprefectul Liniei de Studiu în Limba Germană. 

(3) Funcția de conducere în cadrul fiecărui Consiliu al Studenților din Facultate este aceea de 

student cancelar. 

Art. 8 

În alegerea reprezentanților studenților trebuie să fie avute în vedere următoarele: 

a) evitarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților reglementate de Codul de Etică și 

Deontologie Profesională al Universității și de Regulamentul de Funcționare și Organizare al 

Consiliului; 

b) respectarea principiilor proporționalității şi reprezentativității echitabile a liniilor de studii din 

Universitate, a domeniilor şi specializărilor. 

 



 

 

 

 

Art. 9 

Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților, studentul care: 

a) a fost exmatriculat pentru abateri de conduită universitară 

b) are statut de angajat al Universității, pe post didactic, auxiliar sau nedidactic, cu excepția 

studenților reprezentanți angrenați în proiecte de cercetare sau în proiecte finanțate din fonduri 

europene sau din surse externe 

c) ocupă o funcție publică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic, inclusiv a 

organizațiilor de tineret a partidelor politice  

 

Art. 10 

Dosarul de candidatură cuprinde: 

1.1) adeverința sau copia după actul din care rezultă apartenența la circumscripția pentru care se 

candidează  

1.2) în cazul studenților candidați în circumscripțiile aparținând organizațiilor studențești, 

adeverința din care rezultă statutul de membru al unei organizații din respectiva circumscripție 

2.1) proiectul managerial/planul de acțiune pentru mandatul respectiv 

2.2) CSF poate renunța la componenta dosarului de candidatură menționată în aliniatul 2.1 

3) Curriculum Vitae 

4) Declarația de candidatură 

 

 

 

Art. 11 

1) Candidații pentru poziția de reprezentant de grupă sau reprezentant de an vor depune 

candidatura, în format electronic sau fizic, în cadrul BSEL al facultății lor, conform calendarului 

afișat de acesta.  

2) Candidații pentru poziția de reprezentant în consiliul departamentului vor depunde dosarul de 

candidatură, în format electronic sau fizic, în cadrul BSEL, conform calendarului afișat de acesta.  

3) Candidații pentru poziția de reprezentant în consiliul facultății vor depune dosarul de 

candidatură, în format electronic sau fizic, în cadrul BSEL, conform calendarului afișat de acesta.  



 

 

 

 

4) Candidații pentru poziția de reprezentant în consiliul extensiei universitare vor depune dosarul 

de candidatură, în format electronic, în cadrul BSEC, conform calendarului afișat de acesta.  

5) Candidații pentru poziția de reprezentant în Senatul Universității vor depune dosarul de 

candidatură, în format electronic, în cadrul BSEC, conform calendarului afișat de acesta. 

6) Candidații pentru poziția de membru în Biroul de Conducere al Consiliului Studenților din 

Universitatea Babeș-Bolyai, vor depune dosarul de candidatură, în format electronic, în cadrul 

Biroului Studențesc Electoral, conform calendarului afișat de acesta.  

 

Art. 12 

Dacă prevederile articolelor precedente art. 10, art. 11, art. 12 nu sunt respectate în termenul limită, 

candidatul va fi respins. 

Autoritățile organizatorice  

Art. 13 

1) Biroul Electoral Central Studențesc (numit în continuare BECS) va fi constituit, în urma unei 

hotărâri a Consiliului, de fiecare dată când o funcție de reprezentant în Senatul Universității sau 

Consiliul Extensiei Universitare devine sau urmează să devină vacantă, pentru a se ocupa de 

aspectele organizatorice cu privire la organizarea alegerilor.  

2) Acesta va avea în componența sa un Președinte, un Secretar și cel puțin încă un membru, în 

așa fel încât numărul total al membrilor să fie impar. 

 

Art. 14 

1) Biroul Electoral Local Studențesc (numit în continuare BELS) va fi constituit, în urma unei 

decizii a Consiliului Studenților din Facultate, de fiecare dată când o funcție de reprezentant în 

Consiliul Facultății, Consiliul Departamentului sau o funcție de reprezentant de an sau de 

reprezentant de grupă devine sau urmează să devină vacantă, pentru a se ocupa de aspectele 

organizatorice cu privire la organizarea alegerilor. 

2) Acesta va avea în componența sa un Președinte, un Secretar și cel puțin încă un membru, în 

așa fel încât numărul total al membrilor să fie impar. 

 



 

 

 

 

Art. 15 

Deciziile Birourilor Electorale Studențești  se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor. 

 

Art. 16  

Orice persoana poate solicita să fie membru observator, adresând în acest sens o cerere către 

BECS sau BELS, cu minimum 5 zile înainte de data desfășurării alegerilor.  

 

Art. 17 

Câte o comisie de contestație va fi constituită la nivelul BECS și BELS, care va avea aceeași 

structură ca acestea și ai căror membri nu pot fi membri în BECS sau BELS. 

 

Biroul Electoral Central Studențesc 

Art. 18 

În constituirea BECS se vor avea în vedere următoarele: 

(1) Fiecare linie de studiu în cadrul căreia se organizează alegeri va fi reprezentată de cel puțin 

un membru; 

(2) Membrii biroului trebuie să fie: 

(a) Membri de plen CSUBB care nu candidează sau; 

(b) Membri din CSUBB Extins. 

(3) BECS va avea cel puțin 3 membri.  

 

Art. 19 

Nu pot fi membri ai biroului electoral următoarele categorii: 

(1) Persoane care nu au calitatea de student. 

(2) Studenți care candidează în respectivul scrutin electoral. 

(3) Rude de gradul întâi sau doi ai candidaților. 

  



 

 

 

 

Biroul Electoral Local Studențesc  

Art. 20 

În constituirea BELS se vor avea în vedere următoarele: 

(1) Fiecare linie de studiu în cadrul căreia se organizează alegeri va fi reprezentată de cel puțin 

un membru; 

(2) Membrii biroului trebuie să fie: 

(2) (a) Membri din Consiliul Facultății care nu candidează sau; 

(2) (b) Studenți reprezentanți de an sau 

(2) (b) Studenții senatori ai facultății. 

(3) BELS va avea cel puțin 3 membri.  

 

Art. 21 

Nu pot fi membri ai biroului electoral următoarele categorii: 

(1) Persoane care nu au calitatea de student. 

(2) Studenți care candidează în respectivul scrutin electoral. 

(3) Rude de gradul întâi sau doi ale candidaților.  

Circumscripții electorale și adunări elective 

Biroul de Conducere CSUBB 

Art. 22 Prefectul studenților 

1) Fiecare reprezentant al studenților în Senatul Universității poate candida pentru funcția 

de Prefect al Studenților 

2) Adunarea electivă pentru alegerea Prefectului Studenților este compusă din totalitatea 

studenților senatori ai Universității.  

 

Art. 23 Secretarul General al Consiliului 



 

 

 

 

1) Fiecare reprezentant al studenților în Senatul Universității poate candida pentru funcția 

de Secretar General al Consiliului. 

2) Adunarea electivă pentru alegerea Secretarului General este compusă din totalitatea 

studenților senatori ai Universității.  

 

Art. 24 Subprefecții liniilor de studiu 

1) Fiecare reprezentant al studenților în Senatul Universității poate candida pentru funcția 

de Subprefect al liniei sale de studiu. 

2) Adunarea electivă pentru alegerea Subprefectului unei linii de studiu este compusă din 

totalitatea studenților senatori ai respectivei linii de studiu, în cazul în care în grupul de 

studenți ai liniei de studiu are minimum 3 membri. În caz contrar, adunarea electivă este 

compusă din totalitatea studenților consilieri și senatori ai liniei de studiu. 

 

Senatul Universității 

Art. 25 Studenții Senatori 

1) Fiecare student al Universității poate candida pentru funcția de student senator, pe baza 

încadrării în una din circumscripțiile electorale existente (cuprinse în Anexa 1). 

2) Adunarea electivă pentru alegerea studentului senator este compusă din totalitatea studenților 

din respectiva circumscripție electorală.  

 

Extensia Universitară  

Art. 26 Studenții reprezentanți în Consiliul Extensiei Universitare 

1) Fiecare student al Extensiei Universitare poate candida pentru funcția de student reprezentant 

în consiliul extensiei, pe baza încadrării în una din circumscripțiile electorale existente (cuprinse 

în Anexa 2).  

2) Adunarea electivă pentru alegerea studentului reprezentant în consiliul extensiei este compusă 

din totalitatea studenților din respectiva circumscripție electorală.  

 



 

 

 

 

Cancelarul Studenților 

Art. 27 

1) Fiecare student reprezentant în consiliul unei facultăți (student consilier) poate candida pentru 

funcția de cancelar al studenților respectivei facultăți. 

2) Adunarea electivă pentru alegerea cancelarului studenților este compusă din totalitatea 

studenților consilieri. 

 

 

Consiliul Facultății 

Art. 28 

(1)Fiecare student al unei facultăți poate candida pentru funcția de student reprezentant în 

consiliul facultății (consilier), pe baza încadrării în una din circumscripțiile electorale existente la 

nivelul facultății, în conformitate cu regulamentele interne ale consiliilor studenților din facultăți. 

 

(2) Adunarea electivă pentru alegerea studentului consilier este compusă din totalitatea 

studenților membri în circumscripția electorală. 

 

Consiliul Departamentului 

Art. 29 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcția de student reprezentant în consiliul 

departamentului, pe baza încadrării în una din circumscripțiile electorale existente la nivelul 

departamentului, în conformitate cu regulamentele interne ale Consiliilor Studenților din 

Facultăți. 

(2) Adunarea electivă pentru alegerea studentului reprezentant în consiliul departamentului este 

compusă din totalitatea studenților membri în circumscripția electorală. 

 



 

 

 

 

Reprezentant de an 

Art. 30 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcția de reprezentant de an al anului său de studiu. 

(2) Adunarea electivă pentru alegerea reprezentantului de an este compusă din totalitatea 

studenților înmatriculați în respectivul an de studiu. 

 

Reprezentant de grupă 

 

Art. 31 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcția de reprezentant de grupă al grupei sale de studiu. 

 

(2) Adunarea electivă pentru alegerea reprezentantului de grupă este compusă din totalitatea 

studenților înmatriculați în respectiva grupă.  

Procedură de vot 

Art. 32 Procedura de vot 

a) Votul este secret, exprimat prin buletin de vot fizic.  

b) În situațiile în care activitățile didactice față în față sunt suspendate, se va vota electronic, 

pe platforma online care garantează caracterul secret al votului. .  

 

Art. 33 

(1) Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de reprezentare studențești, în limita locurilor 

disponibile, candidații care întrunesc numărul cel mai mare dintre voturile valabil exprimate. 

(2) În cazul în care mai mulți candidați obțin același număr de voturi pentru ultima poziție eligibilă, 

se organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor candidați. 

 



 

 

 

 

Cvorumuri electorale 

Art. 34 

În cazul alegerilor pentru funcția de membru în Biroul Consiliului Studenților din Universitatea 

Babeș-Bolyai cvorumul este de 50% din totalul membrilor adunării elective.  

 

Art. 35 

În cazul alegerilor pentru funcția de student senator nu există cvorum. 

 

Art. 36 

În cazul alegerilor pentru funcția de student membru în consiliul extensiei universitare nu există 

cvorum. 

 

Art. 37 

În cazul alegerilor pentru funcția  de student cancelar, cvorumul este 50% din totalul membrilor 

adunării elective.   

 

Art. 38 

În cazul alegerilor pentru funcția de student membru în consiliul facultății nu există cvorum. 

 

Art. 39 

În cazul alegerilor pentru funcția de student membru în consiliul departamentului nu există 

cvorum. 

 

Art. 40 

În cazul alegerilor pentru funcția de student reprezentant de an cvorumul este de 50% din totalul 

membrilor adunării elective. 

 

Art. 41 

În cazul alegerilor pentru funcția de student reprezentant de grupă cvorumul este de 50% din totalul 

membrilor adunării elective. 



 

 

 

 

 

Art. 42 

Dacă la prima convocare a adunării elective nu se întrunește cvorumul, se va convoca o nouă 

adunare, nu mai devreme de 3 zile lucrătoare și nu mai târziu de 7 zile lucrătoare, care va putea 

delibera indiferent de numărul celor prezenți și va hotărî prin majoritate relativă (cel mai mare 

număr de voturi în favoarea unui candidat, din totalul celor exprimate). 

Calendarul electoral  

 

Art. 43 - Calendarul electoral 

1) Calendarul pentru funcțiile de reprezentare de la nivelul Universității și extensiilor 

universitare va fi stabilit printr-o hotărâre a Consiliului. 

2) Calendarul pentru funcțiile de reprezentare de la nivelul facultăților va fi stabilit de către 

fiecare CSF printr-o hotărâre.      

3) Exprimarea votului nu se poate derula pe perioada vacanțelor universitare. 

4) Campania electorală nu se poate derula exclusiv pe perioada vacanțelor universitare. 

5) Alegerile pentru reprezentanți ai studenților vor începe cu cel mult 45 de zile  înainte de 

încheierea  mandatului studentului reprezentant din respectiva circumscripție și se vor 

termina cu cel puțin 15 zile înainte de încheierea mandatului anterior. 

6) Prin excepție, în situația în care o funcție rămâne vacantă pe perioada vacanței de vară. 

procesul electoral va începe simultan cu anul academic următor și se va finaliza în 

maximum 15 de zile.  

7) În termen de 15 zile de la vacantarea unei circumscripții prin pierderea calității de 

student reprezentant a persoanei care o ocupă. 

Contestații 

 

Art. 44  Depunerea contestațiilor 



 

 

 

 

(1) Contestațiile pentru alegerile desfășurate la nivel de facultate vor fi adresate comisiei de 

contestație constituită la nivel de facultate. 

(2) Contestațiile pentru alegerile desfășurate la nivel de universitate sau extensie universitară 

vor fi adresate comisiei de contestație constituită la nivel de universitate.  

 

Dispoziții finale 

Art. 45 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul 

Universității. 

 

 

 

 

 


