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CALENDAR
de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţiile vacante de membri
studenți în Consiliul Facultăţii de Științe Economice (reprezentant studenți an
I, reprezentant studenți master)
14.10.2019, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor (candidaturile se
înregistrează la Registratura Universității din Rectorat și se depun cu număr de înregistrare la
Secretariatul Decanatului Facultății; în cazul în care numărul de candidaturi depuse de studenţi
pentru locurile destinate unui pachet de specializări / ani de studii / domenii este mai mic decat
numărul de locuri alocat pachetului respectiv, dosarele de candidatură pot fi depuse, după
aceeași procedură, inclusiv în ziua alegerilor, dar cel târziu până la orele 09.30;
14.10.2019, ora 13.00 – întrunirea Comisiei de alegeri pentru preluarea candidaturilor de la
Secretariatul Decanatului Facultății de Științe Economice și validarea candidaturilor conforme;
candidaturile respinse pentru neconformitate vor fi anunțate prin afișare pe site-ul facultății,
însoțite de motivația respingerii, până la data de 14.10.2019, ora 16.00;
15.10.2019, între orele 10.00-18.00, hol în fața sălii F005 – desfăşurarea alegerilor (turul I). În
termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
17.10.2019, între orele 10.00-18.00, hol în fața sălii F005 – desfăşurarea alegerilor (turul II). În
termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
23.10.2019 – validarea alegerilor de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Alegerile se desfășoară în conformitate cu Anexa 2 actualizata - Regulamentul de organizare
si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului
universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea și Metodologia pentru organizarea
şi desfăşurarea alegerilor academice 2015/2016 (aprobata in sedinta SUO din data de
14.09.2015).
Componență comisie de alegeri: studenții membri în Consiliul FSE + reprezentanti asociații
studențești legal constituite:
 ȘANDRA ANAMARIA (reprezentant în Consiliul FSE studenți anul III);

HEPCAL ROXANA (reprezentant în Consiliul FSE studenți an II );
 Reprezentanti Asociații studențești.

