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Metodologie de organizare a Alegerilor Studențești 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

 
 
Art.1 Dispoziții generale  
1. Președintele Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - ASLS și 
reprezentanții studenților se aleg prin votul studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine 
(FLLS), secret și liber exprimat.  
2. Organizarea alegerilor studențești este de competența Comisiei Electorale, care va fi 
compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu academic, doi reprezentanți ai ASLS 
(Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din 
București) precum și un prodecan, ultimul în calitate de observator. Comisia Electorală este 
avizată de Decanul FLLS.  
3. Comisia Electorală poate fi asistată (sau poate avea ca observatori) în organizarea alegerilor 
de membrii ASLS sau ai altor organizații care au ca scop statutar protejarea/promovarea 
drepturilor studenților Universității din București; aceștia vor depune în acest sens o cerere în 
scris la Comisia Electorală.  
4. Orice student al FLLS poate candida la funcția de Președinte ASLS dacă îndeplinește 
următoarele:  
● este membru activ ASLS de cel puțin un an și nu a avut alt statut în afară de acesta în 

mandatul anterior/în mandatul în curs;  
● are cel mult două restanțe;  
● este cel mult student la Master - anul 2;  
● nu a fost exmatriculat din motive academice în momentul depunerii candidaturilor;  
● nu are statutul de angajat al Universității;  
● nu ocupă funcții publice sau funcții de conducere în cadrul partidelor politice;  
● are rezultate bune la pregătirea profesională;  
● nu a fost sancționat pentru abateri de la regulile de conduită academică, conform 

regulamentelor interne ale Universității;  
● în cadrul ASLS nu a fost sancționat cu avertisment scris conform regulamentelor interne 

ale asociației.  
5. Dreptul de a fi ales membru în Consiliul de Coordonare aparține exclusiv membrilor activi 
ai ASLS.  
6. Membrii ASLS care nu sunt studenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine pot vota 
numai pentru funcția de Președinte ASLS.  
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7. Prezentul Regulament este în acord cu Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților 
în structurile de conducere ale Universității din București, aprobat în Senatul Universității din 
București în data de 21.02.2018, vine în completarea acestuia, stabilind metodologia proprie 
Facultății de Limbi și Literaturi Străine.  
 
8. În cazul suspendării cursurilor față în față, alegerile studențești se vor desfășura după un plan 
stabilit de Comisia Electorală, în conformitate cu dispozițiile UB.  
 
Art.2 Organizarea alegerilor  
9. Candidaturile pentru reprezentanții în Consiliul FLLS și Senatul UB și pentru președintele 
ASLS se vor depune conform perioadei stabilite de Calendarul de alegeri studențești aprobat 
în Senatul UB și sub forma stabilită de Comisia Electorală. La expirarea termenelor 
depunerilor, Comisia Electorală va afișa candidaturile înregistrate. 
10. În perioada de campanie stabilită de Calendarul de alegeri studențești aprobat în Senatul 
UB, candidații (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS și Senatul UB și președintele ASLS) 
își vor putea face cunoscută candidatura în rândul studenților facultății. În această perioadă, 
candidații au dreptul să-și expună ideile legate de funcția pentru care candidează prin orice 
mijloace pe care le consideră de cuviință, cu respectarea conduitei universitare. ASLS va 
organiza, în perioada de campanie, una sau mai multe sesiuni de dezbateri între candidați. 
11. Este interzisă anticampania. Prin „anticampanie” se înțelege orice informație oferită de 
către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, 
scrise - pe grupurile anilor sau pe site-ul asociației reprezentative, cât și prin mijloace grafice 
(afișe, flyere, fotografii), care depășesc sfera propriei persoane și vizează unul sau mai mulți 
candidați, indiferent dacă sunt sau nu contracandidați pentru aceeași funcție sau dacă 
informațiile privitoare la aceștia sunt sau nu adevărate.  
12. Alegerile pentru reprezentanții de secție sunt valabil organizate dacă prezența la vot este de 
cel puțin 50%+1 din numărul studenților cu drept de vot pentru fiecare an/secție, respectiv 
numărul total al studenților pentru candidații la funcția de student senator. În caz contrar, la cel 
puțin 2 zile după acesta va fi organizat un nou tur de scrutin, anunțat în același timp cu primul; 
în acest caz, scrutinul este valabil dacă se prezintă cel puțin 15%+1 din alegătorii de la nivelul 
respectiv.  
13. Alegerile vor avea loc la datele stabilite de Comisia Electorală, în conformitate cu 
calendarul de alegeri aprobat în Senatul UB.  
14. În toate tururile vor funcționa secții de votare (fixe sau mobile), în cadrul FLLS, în toate 
sediile în care se desfășoară cursuri.  
15. Dacă prezența la vot este slabă, Comisia Electorală poate decide pe loc sau în prealabil 
folosirea uneia sau mai multor urne mobile în oricare dintre sediile în care FLLS organizează 
cursuri.  
16. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru alegerile reprezentanților, procedurile stabilite prin 
Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale 



 

3 
 

Universității din București se respectă până la întrunirea cvorumului necesar, iar următoarele 
sesiuni de alegeri sau tururi suplimentare se supun prezentului Regulament, cu excepția datelor 
de organizare, care se modifică prin decizia Comisiei Electorale.  
 
Art.3 Depunerea candidaturilor  
17. Depunerea candidaturilor trebuie să se facă în termenul stabilit de Comisia Electorală. 
18. Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea 
termenului de depunere. În cazul prelungirii termenului de depunere, candidații care și-au 
depus deja candidatura vor putea începe activitățile de campanie conform calendarului inițial.  
19. Pentru funcția de reprezentant de secție, candidatul trebuie să depună un CV privind 
activitatea sa academică și extra-academică și o listă de susținători semnată de minim 15 
studenți, înscriși în ciclul de studiu și la secția pentru care candidează, conform Anexei.  
21. Pentru funcția de Președinte ASLS, candidatul trebuie să depună la Comisia Electorală o 
declarație de intenție, în care să descrie pe scurt planurile pentru viitorul mandat, viziunea sa 
asupra viitorului Asociației, însoțită de o listă de susținători semnată de minim 30 de studenți 
și un CV privind activitatea sa academică și extra-academică în cadrul ASLS.  
21. Orice student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, poate fi ales ca reprezentant al 
secției din care face parte.  
22. Comisia Electorală poate respinge o candidatură numai dacă:  
● nu este însoțită de actele menționate mai sus  
● dacă nu este depusă la termenul limită  
● dacă nu respectă condițiile din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în 

structurile de conducere ale Universității din București, aprobat în Senatul Universității din 
București în data de 21.02.2018 

23. În cazul în care o specializare nu este reprezentată pe listele de vot după depunerea 
candidaturilor (nu are candidați caracteristici, implicit nu există studenți dornici de a reprezenta 
specializarea de la care provin) atunci:  
● Procesul electiv se desfășoară pentru specializările cu candidați caracteristici;  
● Se stabilesc câștigătorii ce vor fi studenți reprezentanți în Consiliul Facultății /Senat;  
● Locurile rămase libere sunt atribuite studenților ce nu au ieșit câștigători la specializarea 

pentru care au candidat, dar care au obținut cele mai multe voturi dintre toți candidații 
caracteristici de la toate specializările și au majoritatea 50%+1 din numărul de voturi 
exprimate, conform Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile 
de conducere ale Universității din București, în ordine descrescătoare;  

● Acești studenți își asumă misiunea de reprezentare pentru una dintre specializările rămase 
nereprezentate înainte de procesul electiv.  

 
Art.4 Observatori  
24. Fiecare candidat la funcția de Președinte are dreptul să trimită un observator;  
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25. Observatorii au dreptul să asiste la toate operațiunile desfășurate de Comisia Electorală, 
înainte, în timpul, precum și după desfășurarea alegerilor.  
 
Art.5 Desfășurarea alegerilor  
26. În ziua alegerilor, până la începerea votării, Comisia Electorală verifică urnele și buletinele 
de vot, închide și sigilează urnele. Vor exista trei buletine de vot: unul pentru funcția de senator, 
unul pentru funcția de reprezentant în consiliu și unul pentru președintele ASLS;  
27. Fiecare buletin de vot va fi semnat de un membru al comisiei electorale și ștampilat cu 
ștampila ASLS;  
28. Fiecare alegător primește un buletin de vot pe care votează un candidat pentru funcția de 
senator, un buletin de vot pe care votează un candidat pentru funcția de reprezentant al secției 
din care face parte și un buletin de vot pe care votează un candidat pentru funcția de președinte 
ASLS. Membrii ASLS care nu sunt studenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine primesc 
numai buletinul referitor la funcția de președinte ASLS;  
29. Înainte de a înmâna buletinul de vot pentru Reprezentant de secție, membrul Comisiei 
Electorale prezent la urnă îi verifică studentului alegător carnetul de note, notează mențiunea 
„votat”, împreună cu data și scrutinul pe ultima/penultima pagină a carnetului de note, bifează 
secția și taie de pe buletinul de vot celelalte secții;  
30. Toți alegătorii vor fi trecuți într-un tabel modificat în timp real de membrii Comisiei 
Electorale prezenți secțiile de votare;  
31. Membrii ASLS, cu excepția candidaților, nu pot fi implicați în activitățile de campanie 
electorală pentru favorizarea unui candidat (indiferent de funcția pentru care candidează), dar 
pot sprijini procesul electoral în ansamblu.  
 
Art. 6 Afișarea rezultatelor alegerilor  
32. Rezultatele alegerilor se afișează în maximum 12 de ore de la numărarea voturilor;  
33. Eventualele contestații vor fi depuse la Comisia Electorală în cel mult 24 de ore după 
afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi discutate de Comisia Electorală în ședință publică. 
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ANEXĂ 1 
la Metodologia de organizare a alegerilor studențești 

 
 
Repartizarea locurilor studenților reprezentanți în forurile de conducere ale Universității din 
București a fost validată de Consiliul FLLS și, respectiv, de Senatul UB la începutul 
mandatului:  
Repartizarea locurilor studenților în Consiliul FLLS:  
I. Licență – 7 locuri  
a. Limbă și Literatură – 4 locuri (indiferent de limbile studiate);  
b. Studii culturale (Studii Americane și Studii Iudaice) – 1 loc;  
c. Traducere și Interpretare – 1 loc;  
d. Limbi Moderne Aplicate – 1 loc;  
II. Master – 1 loc  
III. Doctorat – 1 loc  
 
FLLS are atribuite un număr de 3 locuri în Senatul Universității din București. Acestea pot fi 
ocupate de candidați de la orice specializare/ciclu de studii. 
 
 
 
 
 
 
 


