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CALENDAR CADRU
al alegerilor pentru completarea cu studenți a locurilor vacante din
cadrul structurilor de conducere universitară
Având în vedere faptul că în urma finalizării anului universitar au fost
vacantate o serie de poziții de reprezentanți ai studenților în senat și în consiliile
facultăților, Senatul universitar a hotărât demararea alegerilor pentru completarea
următoarelor locuri vacante:
1. Senat universitar:
- 1 loc vacant studenți (Facultatea A);
- 2 locuri vacante studenți (Facultatea E);
2. Consiliul Facultății de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică
- 1 loc vacant studenți;
3. Consiliul Facultății de Comunicații şi Sisteme Electronice pentru
Apărare şi Securitate
- 2 locuri vacante studenți;
4. Consiliul Facultății de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și
Mecatronică
- 2 locuri vacante studenți;
5. Consiliul Facultății de Aeronave şi Autovehicule Militare
- 2 locuri vacante studenți.

1 din 2

Alegerile universitare se vor desfășura în baza Regulamentului privind
alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere din Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I”, potrivit următorului calendar cadru:
Activitatea

Data/Perioada

Stabilirea componenței Biroului Electoral Central
(BEC) și a Birourilor Electorale la nivelul
Facultăților (BEF)

Desemnarea președinților BEC și BEF

14.10.2021

15.10.2021

Publicarea calendarului alegerilor pe pagina web a
academiei www.mta.ro / facultăților
Depunerea candidaturilor pentru ocuparea locurilor
specificate în prezentul document
Stabilirea listei cu candidați precum și a listelor
persoanelor de drept de vot
Desfășurarea alegerilor pentru ocuparea locurilor
specificate în prezentul document – la care vor
participa studenții potrivit normelor de reprezentare
Validarea rezultatelor alegerilor
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Cine organizează
(conduce)
Reprezentanții
studenților în
Senatul
universitar și
Consiliile
facultăților
Membrii BEC și
BEF

18.10.2021

BEC și BEF

19 – 26.10.2021

BEC și BEF

27 – 29.11.2021

BEC și BEF

01 – 02.11.2021

Președinții BEC și
BEF

08 – 10.11.2021

Senatul
universitar

