ANUNȚ PRIVIND
ALEGERILE PENTRU COMPLETAREA CU STUDENȚI A
LOCURILOR VACANTE DIN CADRUL STRUCTURILOR DE
CONDUCERE UNIVERSITARĂ
PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE COMUNICAȚII ŞI SISTEME
ELECTRONICE PENTRU APĂRARE ŞI SECURITATE
Având în vedere faptul că în urma finalizării anului universitar au fost
vacantate o serie de poziții de reprezentanți ai studenților însenat și consiliul
facultății, propunem organizarea unor alegeri pentru completarea următoarelor
locuri vacante:
Senat universitar:
- 2 locuri studenți reprezentanți și 2 locuri studenți supleanți
Consiliul Facultății de Comunicații şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi
Securitate:
- 1 loc student reprezentant și 1 loc student supleant (Anul II)
- 1 loc student reprezentant și 1 loc student supleant (Anul III)
Candidaturile trebuie să conțină CV-ul și scrisoarea de intenție adresată
Președintelui Biroului Electoral la nivelul Facultății pentru candidaturile in
consiliul facultății sau Președintelui Biroului Electoral Central pentru
candidaturile in senatul universitar. Acestea vor fi trimise pe mail la secretariat:
e-secretariat@mta.ro
Alegerile se vor desfășura on-line pe platforma Teams, timp de 24 de ore,
începând cu 01 Noiembrie 08:00.
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
Stabilirea componenței Biroului Electoral Central
(BEC) și a Birourilor Electorale la nivelul Facultăților
(BEF)
Desemnarea președinților BEC și BEF
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

15.10.2021

Cine organizează
(conduce)
Studenții
reprezentanți 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

Data

14.10.2021

Desfășurarea alegerilor pentru ocuparea locurilor
specificate în prezentul document – la care vor
participa studenții potrivit normelor de reprezentare
Validarea rezultatelor alegerilor

01 – 02.11.2021

Președinții BEC și
BEF

08 – 10.11.2021

Senatul universitar

