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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere
(denumit în continuare “Regulament”), stabileşte principiile de bază privind alegerea şi
reprezentarea studenţilor în structurile administrative şi de conducere ale Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia).
Art. 2
Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora
în cadrul tuturor nivelelor decizionale ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale
instituţiilor statului din acest sector decurg din principiile Declaraţiei de la Lisabona, din
prevederile Cartei Universitare şi ale Codului Studentului Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, fiind în concordanţă cu Principiile Procesului „Bologna” şi cu
legile Statului Român.
Art. 3
Studenţii, prin reprezentanţii lor aleşi, sunt parteneri decizionali în cadrul
structurilor relevante din segmentul educaţional şi nu numai beneficiari ai serviciilor
educaţionale.
Art. 4
Prezentul Regulament se aplică studenţilor care urmează cursurile Universitare de
Licenţă, forma „cu frecvenţă”, în cadrul Academiei.
Art. 5
Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi în funcţie de structură, pe specializări, serii
şi ani de studiu pentru fiecare facultate, în concordanţă cu prezentul Regulament.
Art. 6
Obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament revine atât
studenţilor, cât şi celorlalţi membri ai Comunităţii Universitare.
CAPITOLUL II
DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES
Art. 7
(1) În cadrul Academiei, reprezentarea studenţilor este structurată la nivel de
Consiliu de Facultate, Consiliu de Administraţie şi Senat Universitar.
(2) De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi şi în alte mecanisme relevante cu rol
decizional, administrativ sau consultativ la nivelul Academiei, respectiv la cel al
facultăţilor acesteia.
Art. 8
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Academiei sunt:
a) studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii (“studenţi senatori”);
b) studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii (“studenţi consilieri”);
c) studentul reprezentant în Consiliul de Administraţie;
d) studenţi reprezentanţi în comisiile de etică, de asigurare a calităţii, precum şi în alte
comisii cu caracter social.
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Art. 9
(1) Ponderea studenţilor în Senatul Academiei este de 25% din numărul total de
membri ai acestuia.
(2) Ponderea studenţilor în Consiliul Facultăţilor este de minimum 25% din
numărul total de membri ai acestuia.
(3) În Consiliul de Administraţie studenţii au un reprezentant.
(4) Modul în care se distribuie locurile în aceste structuri este stabilit de Carta
Universitară, de Regulamentele şi Metodologiile specifice şi de alte acte normative
incidente.
Art.10
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student
reprezentant, aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclul I de studii universitare de
licenţă, forma cu frecvenţă şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, an de studiu,
profil, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu
care aduce atingere egalităţii de şanse.
(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi şi nu au fost
reînmatriculaţi până în momentul depunerii candidaturilor.
CAPITOLUL III
MODUL DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR
Art. 11
(1) Organizarea alegerilor revine în sarcina comisiei stabilită nominal, de către
Senatul Universitar.
(2) Alegerile reprezentanţilor studenţilor, pe locurile vacante au loc anual, în
primele patru săptămâni de la începutul anului universitar.
(3) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii, va
avea în componenţă un preşedinte, cinci membri şi un secretar.
Preşedintele comisiei electorale va fi Decanul Facultăţii.
Membrii comisiei vor fi: patru studenţi – fiecare an având câte un reprezentant şi un cadru didactic membru în Consiliul Facultăţii.
Secretarul comisiei va fi o persoană care desfăşoară activităţi în cadrul
Secretariatului Facultăţii.
(4) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Consiliul de
Administraţie sau în Senatul Universitar, va avea în componenţă un preşedinte, cinci
membrii şi un secretar.
Preşedintele comisiei electorale va fi unul din cei doi Prorectori.
Membrii comisiei vor fi: şase studenţi – fiecare facultate având câte un
reprezentant - şi două cadre didactice membre ale Senatului Academiei. ( HOT SENAT
NR 6634/18.11.2015)
Secretarul comisiei va fi o persoană care desfăşoară activităţi în cadrul
Secretariatului Academiei.
(5) Studenţii ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral
vor sesiza aceasta în scris Comisiei de Etică în termen de 2 zile lucrătoare de la data
vătămării, cu descrierea împrejurărilor în care a avut loc aceasta. Aceasta va comunica
decizia luată în termen de 5 zile lucrătoare.
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Art.12
Data şi locul alegerilor vor fi făcute publice studenţilor cu cel puţin 20 zile înainte de
data anunţată a alegerilor.
Art.13
(1) Cu minim 15 zile înainte de data alegerilor se depun candidaturile astfel:
- La Secretariatul Facultăţii pentru reprezentant în Consiliul Facultăţii;
- La Secretariatul Academiei pentru reprezentant în Consiliul de Administraţie sau
în Senatul Universitar.
(2) Depunerea candidaturii nu poate fi condiţionată de existenţa vreunei aprobări
din partea superiorilor studentului respectiv.
Art. 14
(1) De la depunerea candidaturii, candidaţii îşi pot declanşa campania electorală.
(2) Activităţile electorale se desfăşoară numai după terminarea cursurilor, în
intervalul orar 15-21, iar sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 10-21.
(3) În perioada campaniei electorale candidaţii pot desfăşura diferite activităţi,
precum: întâlniri, discuţii, sondaje etc.
(4) Pe timpul desfăşurării campaniei electorale, sunt interzise orice manifesări
precum: lezarea demnităţii membrilor comunităţii academice sau a altor cadre ale
Academiei, oferirea de cadouri sau alte foloase, în scopul obţinerii voturilor etc.
(5) Campania electorală se încheie la ora 21 a zilei premergătoare alegerilor.
Art.15
Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi prin vot egal, direct, secret, universal şi
liber exprimat al studenţilor reprezentaţi.
Art.16
(1) Alegerile sunt valabil organizate dacă prezenţa la vot este de cel puţin 50%+1
din numărul studenţilor reprezentaţi cu drept de vot.
(2) În caz contrar, la cel mult 5 zile după acesta va fi organizat un nou tur de
scrutin, anunţat în acelaşi timp cu primul. În acest caz deciziile se iau cu majoritatea
simplă a celor prezenţi. Modificat prin Hotărârea Senatului Universitar nr.
4467332/10.10.2014
(3) Va fi desemnat reprezentant, candidatul ales cu majoritatea simplă a voturilor
valabil exprimate, în ordinea descrescătoare a numărului acestora.
(4) În caz de balotaj, se repetă scrutinul numai pentru locurile respective.
Art.17
Rezultatele votului vor fi făcute publice în cel mult 24 ore de la încheierea
alegerilor. Modificat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 4467332/10.10.2014
Art.18
(1) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces verbal, ce
urmează a fi prezentat Senatului Universitar în vederea validării alegerilor.
(2) În caz de invalidare a alegerilor, se va organiza o nouă procedură de alegeri în
termen de o săptămână de la data invalidării.
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CAPITOLUL IV
MANDATUL STUDENTULUI REPREZENTANT
Art.19
(1) Durata mandatului este pe durata mandatului organismului respectiv, până în
momentul absolvirii cursurilor facultăţii de către student.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.1, durata mandatului studentului ales în
Consiliul de Administraţie este de un an, cu posibilitatea reînnoirii în acelaşi ciclu
universitar.
(3) În cazul în care locul se vacantează, acesta se va ocupa de către un alt student
al facultăţii respective, după ce au fost organizate alegeri potrivit prevederilor
prezentului Regulament.
Art.20
Nici o autoritate publică sau privată şi nici o persoană, indiferent de grad sau
funcţie nu se pot interfera în exercitarea mandatului studentului ales.
Art.21
Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor poate avea loc în următoarele
cazuri:
a) la cerere;
b) prin pierderea calităţii de student;
c) la propunerea a cel puţin 33% din studenţii reprezentaţi, în urma votului a cel puţin
50%+1 din numărul studenţilor reprezentaţi cu drept de vot.
Art. 22
Reprezentanţii studenţilor revocaţi în condiţiile art. 21 alin. 3 nu mai pot candida
pentru un nou mandat la acelaşi organism.
CAPITOLUL V
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENTULUI ALES
Art.23
Studenţii reprezentanţi au următoarele drepturi:
a) de a-şi exprima liber punctul de vedere, fără a avea de suferit sancţiuni sau alte
repercusiuni în legătură cu acest aspect;
b) de a susţine în şedinţe, problemele şi interesele studenţilor pe care îi reprezintă;
c) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine Cartei
Universitare;
d) de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea
şi evaluarea învăţământului din Academie sau legată de orice problemă incidentă
intereselor studenţeşti;
e) de a solicita şi primi sprijin din partea Academiei în cazul în care prin exercitarea
drepturilor sau obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru
al comunităţii academice sau de personalul Academiei;
f) de a participa în alte comisii din Academie/Facultate.
Art.24
Studenţii reprezentanţi au următoarele obligaţii:
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a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi
sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea
acestora;
b) de a-i informa permanent pe studenţii reprezentaţi, despre activitatea lor în structurile
în care au fost aleşi, inclusiv printr-un raport de activitate, elaborat la sfârşitul fiecărei
şedinţe, postat la avizierul facultăţii şi în căminele studenţeşti;
c) de a media comunicarea dintre studenţi şi conducerea Academiei;
d) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;
e) de a nu urmări obţinerea de avantaje pentru sine ori pentru altul prin activitatea lor;
f) de a respecta şi promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă, Carta
Universitară, Codul de Etică, prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a
Consiliului Facultăţii, Consiliului de Administraţie sau a Senatului Universitar sau alte
regulamente ce-i privesc pe studenţii reprezentaţi;
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art.25
Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea unei treimi din numărul
total al studenţilor reprezentanţi sau la propunerea unei cincimi din numărul total al
studenţilor facultăţii sau al Academie, după caz.
Art.26
Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Cartei
Universitare şi a celorlalte Regulamente şi Metodologii care reglementează organizarea
şi desfăşurarea alegerilor pentru organismele de conducere din Academie
Art.27
Orice proceduri de alegere a studenţilor reprezentanţi organizate sau desfăşurate
cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt nule de drept.
Art.28
Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Universitar
din data de 11.12.2013 şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2014-2015.

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,
Comisar şef
Conf. univ. dr.
PAVELESCU Tiberiu
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