Statutul reprezentanţilor studenţilor din
Universitatea din Oradea

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
La Universitatea din Oradea studenţii sunt reprezentaţi de către : şefii de an,
membrii studenţi ai Consiliilor Facultăţilor, membrii studenţi ai Consiliilor
Departamentelor, membrii studenţi ai Consiliului de Administraţie, membrii studenţi
din Senatul Universităţii, Preşedintele şi Vicepreşedintele şi Secretarul general al
studenţilor din Senat, şefii de palier şi de cămine, organizaţiile studenţeşti legal
constituite.
Art.2
Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale:
a) de a fi reprezentaţi în toate forurile decizionale ale Universităţii din Oradea
în care există un interes de reprezentare şi de protejare a drepturilor studenţilor de
ordin academic, cultural, economic şi social;
b) de a solicita şi a obţine informaţii de la toate structurile din Universitatea
din Oradea, în problemele privind interesele studenţilor;
c) de a se implica în activitatea de învăţământ şi de a face propuneri de
discipline opţionale şi facultative;
d) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte
de cercetare finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare;
e) de a participa la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor ( de
merit, de performanţă, sociale), a biletelor de tabără, a reducerilor pentru transportul
în comun acordate de stat şi a altor forme de susţinere financiară a studenţilor;
f) de a participa la managementul căminelor studenţeşti
g) de a reprezenta comunitatea academică a studenţilor din Universitatea din
Oradea pe plan naţional şi internaţional.
Art.3
Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe baza de alegeri organizate
conform regulamentelor interne de toţi studenţii din Universitatea din Oradea fără
deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau apartenenţă politică, indiferent de regimul
de şcolarizare, cu sau fără taxă.
Art.4
Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi
sancţionaţi pe linie profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate in
activitatea de reprezentare a intereselor studenteşti. Dacă acest lucru se întâmplă şi
poate fi demonstrat se vor sesiza în scris comisiile de specialitate care vor avea

obligativitatea de a cerceta aceste fapte şi de a le sancţiona conform
regulamentelor şi legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL II - ŞEFUL DE AN
Art.5
a) Şeful de an este studentul care reprezintă specializarea, anul de studiu din
care provine.
b) Studenţii înscrişi la cursurile de Masterat şi Doctorat, îşi vor desemna un
reprezentant ale cărui drepturi şi obligaţii sunt similare reprezentanţilor studenţilor
înscrişi la nivel licenţă.
Art. 6
Şeful de an este ales de către studenţii care alcătuiesc specializarea, anul de
studiu din care provine.
b) întocmirea unui proces verbal al alegerilor este obligatorie
Art.7
Şeful de an are următoarele drepturi:
a) Să aleagă şi să fie ales reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii,
Consiliul Departamentului în condiţiile stabilite de Metodologia de desfăşurare şi
organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea
din Oradea
b) Să aibă acces la secretariatele Facultăţii şi Departamentului în afara
programului cu publicul
c) Să folosească baza materială pusă la dispoziţia reprezentanţilor studenţilor
din Consiliu Facultăţii şi Consiliul Departamentului pentru probleme de interes
studenţesc
d) să semnaleze forurile decizionale superioare pentru problemele sesizate
Art.8
Şeful de an are următoarele obligaţii:
a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor pe care îi reprezintă
b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti
c) Să stabilească împreună cu titularul disciplinei data şi ora examenului în
funcţie de voinţa colegilor.
d) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
CAPITOLUL III - REPREZENTANŢII STUDENŢILOR ÎN CONSILIUL
FACULTĂŢII
Art.9
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii sunt aleşi în conformitate cu
prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizarea a alegerilor pentru
structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea

Art.10
Reprezentantii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele drepturi:
a) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii
b) Să fie informaţi, în timp util (cel puţin o zi înainte), despre întrunirile
Consiliul Facultăţii şi să le fie puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în
Consiliu
c) Să desemneze şi să fie aleşi ca studenţi membrii în Senatul Universităţii şi
în comisiile de la nivelul Facultăţii
d) Să aiba majoritate de membri în comisiile privind bursele, caminele,
reducerile pe transportul în comun acordate de stat şi taberele studenţeşti
e) Să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul
facultăţii.
Art.11
Reprezentantii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii:
a) Să participe la sedintele Consiliul Facultăţii
b) Să actioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti
c) Să informeze şi să discute cu şefii de an asupra problemelor studenţilor din
facultate, având cel puţin o întâlnire lunară cu aceştia
d) Să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din
facultate.
e) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
CAPITOLUL IV - REPREZENTANTUL STUDENŢILOR ÎN CONSILIUL
DEPARTAMENTULUI
Art.12
Reprezentantul studenţilor în Consiliul Departamentului este ales dintre
reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii în conformitate cu prevederile
Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile
de conducere la Universitatea din Oradea
Art.13
Reprezentantul studenţilor în Consiliul Departamentului are următoarele
drepturi
a) Să voteze în Consiliul Departamentului în condiţiile legii
b) Să beneficieze de un birou şi de o baza materiala minimala în cadrul Facultăţii în
limita spaţiului şi a resurselor .
Art.14
Reprezentantul studenţilor în Consiliul Departamentului are următoarele
obligaţii:
a) Să participe la sedintele Consiliul Departamentului
b) Să actioneze pentru promovarea intereselor studenteşti
c) Să informeze şi să discute cu membrii studenţi ai Consiliului Facultăţii, şefii
de an asupra problemelor studenţilor din facultate

d) Să informeze Consiliul Departamentului asupra problemelor studenţilor din
facultate.
e) Sa actioneze în vederea promovarii intereselor studenteşti la nivelul
Consiliul Departamentului şi la nivelul Consiliului Facultăţii.
f) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
CAPITOLUL V - STUDENŢII MEMBRII ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII
Art.15
Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii se aleg în conformitate cu
prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru structurile
şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea
Art.16
Studenţii senatori au următoarele drepturi:
a) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii; Pentru probleme
urgente, cu aprobarea Preşedintelui studenţilor, se poate apela la votul electronic.
Membrii Consiuliului studenţilor Senatori care sunt impotrivă sau se abţin
vor trimite, până la termenul fixat, un e-mail cu opţiunea dânşilor, la adresa stabilită
de Preşedintelui studenţilor. În cazul membrilor studenţi ai senatului care nu trimit email se considera vot ”pentru” adoptarea propunerii supuse votului membrilor
studenţi ai Senatului universitar.
b) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului
c) Să propuna proiecte de hotarâri pentru Senat
d) Să aleagă şi să fie aleşi în functiile de Preşedinte şi Vicepreşedinte ai
studenţilor din Senat şi în Consiliul Naţional al Studenţilor.
e) Să aiba majoritate de membri în comisiile privind bursele, caminele,
reducerile pe transportul în comun acordate de stat şi taberele studenţeşti
Art.17
Studenţii senatori au următoarele obligaţii:
a) Să participle la sedintele Senatului
b) Să informeze Studenţii pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului
c) Să actioneze pe lânga Senatul Universităţii pentru promovarea intereselor
studenteşti.
d) Să participe la sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat care are loc
înainte de fiecare sedinţă a Senatului.
e) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă

CAPITOLUL VI – PREŞEDINTELE, VICEPREŞEDINTELE ŞI
SECRETARUL GENERAL AL STUDENŢILOR DIN SENAT
Art.18
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al studenţilor din Senat sunt
aleşi în conformitate cu prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizare a
alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea
Art.19
Preşedintele studenţilor din Senat are următoarele drepturi:
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din
Oradea în condiţiile legii
b) Să propună proiecte de hotarâri pentru Senat
c) Să propună proiecte de hotarâri pentru Consiliul de Administraţie al
Universităţii
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor
f) Să semneze acorduri cu instituţii publice, firme private sau federaţii
nationale studenţeşti pentru obţinerea de beneficii pentru studenţii Universităţii din
Oradea.
g) Să beneficieze de un birou şi de o baza materială minimală în cadrul
Universităţii
h) Să prezideze sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat
Art.20
Preşedintele studenţilor din Senat are următoarele obligaţii:
a) Să reprezinte şi să sustină activ interesele studenţilor în organismele din
care face parte
b) Să aibă orar cu publicul de minim cinci ore saptamânal
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiuliul
de Administraţie al Universităţii
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate
e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu
privire la funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii.
f) Să aibă afişat pe site-ul Universităţii, adresa de mail, locul şi programul de
audienţe şi la avizierele facultăţii.
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
Art.21
Vicepreşedintele studenţilor din Senat poate fi delegat de preşedinte pentru
a-l reprezenta atunci când acesta nu poate participa la exercitatea atribuţiilor ce îi
revin.
Vicepreşedintele studenţilor din Senat are următoarele drepturi:
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din
Oradea în condiţiile legii în absenţa Preşedintelui
b) Să propună proiecte de hotarâri pentru Senat

c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Consiliul de Administraţie al
Universităţii în absenţa Preşedintelui
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor
f) Să aibe acces la biroul studenţilor senatori şi de o baza materială minimală
în cadrul Universităţii
g) Să prezideze sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat în absenţa
Preşedintelui
h) Să asigure interimatul funcţiei de Preşedinte în cazul eliberării acesteia în
condiţiile Art. 29 din prezentul Statut.
Tododată, el are următoarele obligaţii:
a) Să reprezinte şi să sustină activ interesele studenţilor în organismele din
care face parte
b) Să aibă orar cu publicul de minim trei ore saptamânal
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiuliul
de Administraţie al Universităţii
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate
e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu
privire la funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii.
f) Să aibă afişat pe site-ul Universităţii, adresa de mail, locul şi programul de
audienţe şi la avizierele facultăţii.
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
h) Să răspundă de relaţia cu reprezentanţii studenţilor din cămine
Art.22.
Secretarul general al studenţilor din senat poate fi delegat de preşedinte şi
vicepreşedinte pentru a-i reprezenta atunci când aceştia nu pot participa la exercitatea
atribuţiilor ce le revin.
Secretarul general are următoarele drepturi:
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din
Oradea în condiţiile legii în absenţa Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui
b) Să propună proiecte de hotarâri pentru Senat
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Consiliul de Administraţie al
Universităţii în absenţa Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor
f) Să aibe acces la biroul studenţilor senatori şi de o baza materială minimală
în cadrul Universităţii
g) Să prezideze sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat în absenţa
Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui
h) Să asigure interimatul funcţiei de Vicepreşedinte în cazul eliberării acesteia
în condiţiile Art. 29 din prezentul Statut.
Tododată, el are următoarele obligaţii:

a) Să reprezinte şi să sustină activ interesele studenţilor în organismele din
care face parte
b) Să aibă orar cu publicul de minim două ore saptămânal
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiuliul
de Administraţie al Universităţii
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate
e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu
privire la funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii.
f) Să aibă afişat pe site-ul Universităţii, adresa de mail, locul şi programul de
audienţe şi la avizierele facultăţii.
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i
reprezintă
h) Să răspundă de relaţia cu organizaţiile studenţeşti legal constituite precum
şi de constituirea de organizaţii studenţeşti la nivelul facultăţilor.
CAPITOLUL VII - REPREZENTANŢII STUDENŢILOR DIN CĂMINE
Art. 23
Reprezentanţii studenţilor din cămine sunt şefii de palier şi de cămine, aceştia
sunt aleşi în conformitate cu prevederile Metodologiei de alegeri privind desemnarea
reprezentanţilor studenţilor în conducerea căminelor Universităţii din Oradea
Art.24
Reprezentanţii studenţilor din cămine au următoarele drepturi:
a) Să beneficiaze de 50% reducere din plata căminului.
b) Să convoce şi să organizeze întâlniri cu administratorul de cămin, membrii
comitetului de cămin, studenţii din cămin
Art. 25
Reprezentanţii studenţilor din cămine au următoarele obligaţii:
a) să comunice studenţiilor senatori problemele cu care se confruntă
b) să participle la controalele abilitate ale poliţiei şi administraţiei
c) se implică în rezolvarea conflictelor dintre studenţi, precum şi în respectarea
liniştii şi ordinii în cămin
d) să informeaze studenţii asupra deciziilor comitetului de cămin, a
regulamentelor din cămin şi să urmărească respectarea prevederilor acestora.
CAPITOLUL VIII - ALTE FORME DE REPREZENTARE
Art.26
Reprezentantul studenţilor în Consiliul Naţional al Studenţilor de pe lânga
Ministerul Educatiei şi Cercetarii se alege anual, dintre Studenţii senatori.
Art.27
Organizaţiile studenţeşti legal constituite pot reprezenta interesele studenţilor
la nivelul comunităţii universitare în condiţiile prevăzute de Legea Educaţiei
Naţionale, Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor şi hotărârilor judecătoreşti prin

care li s-a aprobat înfiinţarea. Senatul Universităţii din Oradea nu va îngrădi în nicio
formă statutul conferit de lege acestora.
Art.28
Consiliul studenţilor din Senat reprezintă forul suprem de reprezentare al
studenţilor din Universitatea din Oradea.
a) Fac parte din Consiliul studenţilor din Senat toti Studenţii senatori
b) Consiliul studenţilor din Senat este prezidat de catre preşedintele studenţilor
din Senat
c) Consiliul studenţilor din Senat se întruneşte înaintea fiecărei sedinţe de
Senat sau poate fi convocat în regim de urgenţă de către preşedintele studenţilor din
Senat
CAPITOLUL III – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.29
Pierderea calitatii de reprezentant intervine în următoarele situatii:
a) prin revocare, de catre cei care au conferit calitatea de reprezentant.
Revocarea se face la propunerea a cel putin jumatate din membrii adunarii investite cu
alegerea.
b) În cazul în care reprezentantul lipseste de la 3 sedinţe ale organismului din
care face parte într-un an universitar, fără a notifica, în scris, în prealabil, lipsa
acestuia de la sedinta.
c) În cazul în care se constată o abatere disciplinară gravă, atestată de Comisia
de Etică universitară de la Codul de etică universitară, în acest caz se va cere avizul
studenţilor senatori prin vot direct şi secret. Se consideră invalidare, având drept
consecinţă menţinerea persoanei respective ca reprezentant dacă votează împotriva
demiterii 2/3 din numărul total al membrilor studenţilor din senat.
Art.30
Calitatea de reprezentant înceteaza de drept:
a) la expirarea mandatului
b) în situatia în care reprezentantul pierde calitatea de student, nivel licenţă,
masterat sau doctorat
c) în situatia în care a fost exmatriculat, chiar daca a fost ulterior
reînmatriculat
d) prin demisie
Art.31
În cazul în care o functie de reprezentare devine vacantă, se vor organiza
alegeri partiale pentru ocuparea acelei functii respectând prevederile Metodologiei de
desfăşurare şi organizare pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea
din Oradea . Persoana astfel aleasa continuă mandatul persoanei pe care a înlocuit-o.

Art.32
Prezentul regulament intră în vigoare de la data validării lui de către Senat.
Modificarea lui poate fi realizată prin votul senatului. Responsabil pentru propuneri
privind modificarea lui este preşedintele studenţilor din Senat.
Art.33
După adoptare, regulamentul va fi expus pe site-ul Universităţii, iar facultăţile
vor distribui un exemplar reprezentanţilor studenţilor din facultate.

Preşedintele Studenţilor din Senatul Universităţii din Oradea
Răducu Şerbănescu
METODOLOGIA DE ALEGERI PENTRU DESEMNAREA
REPREZENTANŢIILOR STUDENŢILOR ÎN CONSILIILE
FACULTĂŢILOR, DEPARTAMENTELOR
ŞI ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA
Art.1.
Alegerile reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică
sunt organizate de către reprezentanţii studenţilor respectând prevederile legii, cartei
universitare şi a regulamentelor proprii privind activitatea studenţilor cu sprijinul
logistic acordat de către Facultăţi şi Universitate.
Art.2.
Studenţii sunt reprezentaţi în consiliile facultăţilor şi departamentelor în
proporţie de minim 25% şi în senat în proporţie de 25% din numărul membrilor
respectivelor structuri. În funcţie de norma de reprezentare, studenţii facultăţii
desemnează reprezentanţii lor în senatul Universităţii. În consiliile facultăţilor vor fi
reprezentate în mod corespunzător toate ciclurile de învăţământ în funcţie de
specificul fiecărei facultăţi şi de numărul de cicluri de învăţământ pe care le
organizează.
Art.3.
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt desemnaţi prin alegeri
organizate la nivelul facultăţii. Alegerile sunt organizate de către Studenţii membri ai
Consiliului Facultăţii în colaborare cu organizaţiile studenţesti care funcţionează legal
în facultate (acolo unde acestea există).
Art.4.
Pentru a putea fi ales în Consiliul facultăţii, studentul trebuie să depună un
dosar de candidatură, care să cuprindă: CV-ul, scrisoarea de intenţie, şi eventual
documente ce dovedesc merite profesionale. Acest dosar va fi depus la membrii
comisiei de alegeri, formată dintr-un număr impar de studenţi membri ai vechiului

consiliu şi reprezentanţi ai organizaţiilor studenţesti din facultate (acolo unde acestea
există).
Art.5.
Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la
nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor
cât şi al universităţii.
Art.6.
Cu 15 zile înainte de alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor în Consiliul
facultăţii şi/sau se afişează la avizier: membrii comisiei de alegeri, actele necesare
pentru dosarul de candidatură, numărul de locuri destinat studenţilor din Consiliul
facultăţii precum şi data şi locul în care se vor desfăsura alegerile. Dosarele pot fi
depuse membrilor comisiei inclusiv în ziua alegerilor, în funcţie de data şi ora limită
stabilită la nivelul fiecărei facultăţi. Cu 7 zile înainte de alegeri se afişează lista cu
candidaţii care şi-au depus dosarul specificându-se în dreptul fiecăruia, specializarea
şi anul de studiu din care provin. Alegerile se vor face pe buletine de vot ştampilate cu
sigla facultăţii.
Art.7.
Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi
cartea de identitate. În momentul în care vor primi buletinul de vot vor trece pe lista
de prezenţă la alegeri: numele şi prenumele, CNP-ul, anul şi specializarea la care sunt
înscrişi. Pe buletinul de vot va fi trecut numărul de membri studenţi ai Consiliului
facultăţii. Un student nu poate vota un număr mai mare de candidaţi decât locurile
disponibile studenţilor în Consiliu, în caz contrar votul este nul.
Art.8.
Pentru a deveni membri în Consiliului facultăţii, candidaţii vor fi stabiliţi în
urma clasamentului rezultat prin numărarea voturilor obţinute.
Art.9.
După validarea noului Senat, studenţii membri în Senat îşi vor alege un
preşedinte şi un vicepreşedinte şi un secretar general. Preşedintele îi va reprezenta în
Consiliul de Administraţie iar ceilalţi doi îl vor putea înlocui atunci când acesta nu
poate participa la sedinţe. Totodată, cei doi au obligaţia de a desfăşura activităţile
prevăzute în prezentul statut.
Art.10.
(1) La toate sedinţele de alegeri se va întocmi un proces verbal, iar toate
procesele verbale vor fi înaintate secretariatului facultăţii (pentru membrii în Consiliu
şi Senat), respectiv Universităţii (pentru preşedinte şi vicepreşedinteşi secretar
general) unde vor fi păstrate într-un dosar pentru orice tip de verificare.

(2) Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului general al
studenţilor din Senat se va realiza de către studenţii membri ai Senatului prin vot
direct şi secret la data desfăşurării alegerilor de la nivelul Senatului Universităţii.
Preşedintele Studenţilor din Senatul Universităţii din Oradea
Răducu Şerbănescu

