Anexa Nr.1 la Hotărârea de Senat nr. 53 din 08.05.2019
Calendarul privind desfășurarea alegerilor în structurile și funcțiile de conducere din
cadrul Universității Apollonia din Iași

Nr.crt.
1.

2.

3.

Activități
Aprobarea calendarului alegerilor
Desemnarea Biroului electoral al
Universității și a Birourilor
electorale ale facultăților
Aprobarea numărului de locuri
pentru
Consiliile
departamentelor,
Consiliile
facultăților și Senat și a modului
lor de distribuire
Afișarea listelor de vot și a
locației secțiilor de votare
corespunzătoare listelor
Desfășurarea alegerilor la nivel
de departamente

Dată/Perioadă
08.05.2019

Responsabilități
Senatul universitar

09.05.2019

Biroul electoral al
Universității
Decanat

Depunerea candidaturilor pentru
funcția de Director de department
și pentru mandatul de membru în
Consiliul departamentului

20.05.2019 23.05.2019

Birourile secțiilor de
votare

Avizarea candidaturilor

27.05.2019 29.05.2019

Biroul electoral al
Universității
Departamentul
Juridic

Publicarea
pe
website-ul
Universității a listelor cuprinzând
candidaţii pentru funcția de
director de departament și pentru
mandatele de membru în
Consiliul departamentului
Alegerea prin vot universal,
direct, secret și egal a directorilor
de departament și a membrilor în
consiliile departamentelor

30.05.2019

31.05.2019

Cadrele didactice şi
de cercetare titulare

Publicarea
pe
website-ul
Universității
a
rezultatului
alegerilor pentru funcția de
director de departament și a

03.06.2019

Birourile secțiilor de
votare

Birourile secțiilor de
votare

membrilor
în
departamentului
4.

Consiliul

Desfășurarea alegerilor la nivel
de Facultăți și de Universitate
Depunerea candidaturilor pentru
mandatul de membru în Consiliul
Facultății și pentru mandatul de
membru în Senatul Universității
Avizarea candidaturilor

Publicarea
pe
website-ul
Universității a listelor cuprinzând
candidaţii pentru mandatele de
membru în Consiliul Facultății și
pentru mandatele de membru în
Senatul Universității
Alegerea prin vot universal,
direct, secret și egal a membrilor
în consiliile facultăților și a
membrilor
în
Senatul
Universității
Publicarea
pe
website-ul
Universității
a
rezultatului
alegerilor membrilor în consiliile
facultăților și a membrilor în
Senatul Universității

5.

6.

Validarea alegerilor
Validarea
directorilor
departamentelor, a membrilor în
consiliile departamentale și a
membrilor
în
consiliile
facultăților
Validarea membrilor Senatului
Universității
Constituirea noului Senat
Depunerea candidaturilor pentru
funcțiile de președinte și secretar
al Senatului universitar
Alegerea prin vot universal,
direct,
secret
și
egal
a
președintelui și a secretarului
Senatului universitar

04.06.201907.06.2019

Birourile secțiilor de
votare

10.06.201912.06.2019

Biroul electoral al
Universității
Departamentul
Juridic

13.06.2019

Birourile secțiilor de
votare

14.06.2019

Cadrele didactice şi
de cercetare titulare

17.06.2019

Biroul electoral al
Universității

18.06.2019

Consiliile vechi ale
facultăților

20.06.2019

Senatul universitar
vechi

21.06.201925.06.2019

Consiliul de
administrație al
Universității
Membrii Senatului
universitar

27.06.2019

Publicarea
pe
website-ul
universității
a
rezultatului
alegerilor pentru funcțiile de
președinte și secretar al Senatul

28.06.2019

Consiliul de
administrație al
Universității

