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METODOLOGIE DE ALEGERE A  

PREŞEDINTELUI SENATULUI UNIVERSITAR  
 

 

 

I. Prevederi generale 

Art. 1. Alegerea preşedintelui Senatului universitar se derulează în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi cu prevederile cuprinse în Carta Universităţii din Craiova. 

Art. 2. (1) Pentru poziţia de preşedinte al Senatului Universităţii din Craiova pot candida 

profesorii universitari titulari ai Universităţii din Craiova, membri ai Senatului universitar 

nou-ales. 

(2) Alegerea preşedintelui Senatului universitar se face prin votul direct şi secret al membrilor 

Senatului universitar nou-ales. 

Art. 3. (1) Şedinţa de alegeri este valabil întrunită dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel 

puţin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot. 

(2) Dacă la data primei convocări nu este realizat cvorumul, va fi programată o nouă şedinţă 

de alegeri, în termen de maximum două zile, cu încadrarea în calendarul alegerilor, şedinţă 

care îşi va desfăşura lucrările indiferent de numărul celor prezenţi. 

Art. 4. Lucrările şedinţei de alegeri sunt consemnate într-un proces verbal care se va arhiva 

împreună cu buletinele de vot folosite. 

Art. 5. (1) Mandatul preşedintelui Senatului universitar este de 4 (patru) ani. 

(2) În cazul vacantării poziţiei de preşedinte al Senatului universitar, se organizează alegerea 

unui nou preşedinte, conform prezentei Metodologii, în termen de două săptămâni de la data 

vacantării. 

(3) Mandatul preşedintelui ales în urma vacantării durează până la expirarea mandatului 

Senatului universitar din care face parte. 

 

II. Depunerea candidaturilor 

Art. 6. (1) Profesorii universitari titulari ai Universităţii din Craiova, membri ai Senatului 

universitar nou-ales, care doresc să candideze pentru ocuparea poziţiei de preşedinte al 

Senatului universitar, îşi depun dosarul de candidatură la Secretarul şef al Universităţii, 

certificând intenţia de a candida prin propria semnătură.  

(2) Depunerea candidaturilor se face, cu respectarea Calendarului alegerilor din Universitate, 

între orele 8
00

 – 16
00

. 

Art. 7. (1) Dosarul fiecărui candidat la ocuparea poziţiei de preşedinte al Senatului universitar 

cuprinde următoarele: 

 a) Curriculum Vitae; 

 b) Propunerea unui ,,Plan strategic de dezvoltare a procesului de învăţământ şi a cercetării 

în Universitatea din Craiova, în contextul integrării europene şi a internaţionalizării 

învăţământului superior”; 
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