ALEGEREA MEMBRILOR SENATULUI UNIVERSITAR
(Extras din Metodologia de constituire și alegere a structurilor
și funcțiilor de conducere la nivelul Universității Spiru Haret)
Art.9. Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, fiind cel mai înalt for de
decizie şi deliberare la nivelul Universităţii.
Art.10. (1) Senatul universitar este compus din 27 membri, dintre care 20 cadre didactice şi
de cercetare şi 7 studenţi, reprezentând un procent de 74,07% respectiv 25,93%.
(2) Membrii senatului universitar sunt cadre didactice şi de cercetare cu norma de bază la
Universitatea Spiru Haret şi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
(3) Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct
şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, cu normă de bază şi contract de muncă
pe perioadă nedeterminată la Universitatea Spiru Haret, respectiv al tuturor studenţilor.
Art. 11. (1) Fiecare facultate va avea cel puţin un reprezentant în senatul universitar,
repartizarea numărului de membri pe facultăţi fiind stabilită prin hotărâre de Senat, Anexa nr. 2.
(2) Cadrele didactice şi de cercetare care doresc să participe la alegerile pentru senatul
universitar vor depune cereri de candidatură la consiliul facultăţii unde au norma de bază, cu 3 zile
înainte de data alegerilor.
(3) Consiliul facultăţii va analiza fiecare cerere în parte şi va aviza favorabil acele cadre
didactice sau de cercetare care au dovedit că sunt specialişti recunoscuţi în domeniile respective, se
bucură de prestigiu naţional şi internaţional, au o moralitate desăvârşită şi au fost evaluaţi favorabil
de către studenţi, colegi şi comisiile de specialitate ale facultăţii şi universităţii.
(4) Cadrele didactice şi de cercetare avizate favorabil de consiliile facultăţilor participă la
alegeri pentru senatul universitar, fiind înscrise pe buletinele de vot.
(5) Toate cadrele didactice şi de cercetare cu norma de bază şi contract de muncă pe perioadă
nedeterminată la Universitatea Spiru Haret participă la alegerea membrilor senatului,
exercitându-şi votul universal, direct şi secret.
Art. 12. (1) Pentru validarea alegerilor, obligatoriu trebuie să participe 2/3 din numărul total
al cadrelor didactice şi de cercetare cu norma de bază şi contract de muncă pe perioadă
nedeterminată la Universitatea Spiru Haret.
(2) Reprezentanţii facultăţilor în senatul universitar sunt aleşi dacă obţin majoritatea simplă
a numărului de voturi. In caz contrar se organizează un nou tur de scrutin cu primii doi candidaţi
clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimat.
(3) In turul doi este declarat câştigător candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi.
Art. 13. Mandatul cadrelor didactice sau de cercetare alese în senatul universitar este de
4 ani, cu posibilitatea reînnoirii succesive de maxim 2 ori.
Art.14. (1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor în senatul universitar se face de comunitatea
de studenţi, prin vot universal, direct şi secret.
(2) Se constituie comitetul studenţesc de alegeri - Anexa nr. 3.
(3) Candidaturile studenţilor se depun la comitetul studenţesc de alegeri care le analizează şi
le înscrie pe buletinele de vot.
(4) Pentru ca alegerile să fie validate este obligatoriu să participe 2/3 din numărul total al
studenţilor înmatriculaţi.
Art. 15. Mandatul studenţilor în senatul universitar este de cel mult 4 ani.
Art. 16. In situaţia în care locurile ocupate în senat de cadrele didactice şi de cercetare sau
studenţi se vacantează se organizează alegeri parţiale pentru completarea acestora.
Art. 17.(1) Membrii aleşi ai senatului se întrunesc în şedinţa de constituire în termen de
5 zile de la data alegerilor; la aceeaşi dată încetează mandatul vechiului senat.

(2) In cadrul şedinţei de constituire, senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un
preşedinte, care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în
raporturile cu rectorul.
(3) Candidaturile pentru funcţia de preşedinte al senatului universitar se depun de către
membrii senatului, în ziua şedinţei; acestea sunt însoţite de curriculum vitae şi programul
managerial al candidaţilor.
(4) Este declarat câştigător al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al senatului candidatul
care a întrunit majoritatea simplă a numărului de voturi; în caz contrar se organizează un nou tur de
scrutin, cu primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi.
(5) Şedinţa de constituire a noului senat universitar este condusă de decanul de vârstă al
noilor membri aleşi.
Art.18. Persoanele care ocupă una din funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan,
director de departament pot fi membre în Senatul universitar cu condiţia să fie alese în această
calitate.
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