REGULAMENT
privind alegerea preşedintelui senatului
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Prezentul Regulament s-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea
educaţiei naţionale1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10 ianuarie 2011,
Partea I şi cu prevederile Cartei Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu2.
Art.1. Potrivit art. 208 lit.b din Lege si prevederilor art. 81. din Carta Universităţii
Lucian Blaga, senatul universităţii îşi alege un preşedinte. Preşedintele reprezintă senatului în
raporturile acestuia cu rectorul universităţii şi conduce şedinţele senatului universităţii.
Art.2. Acest regulament se referă la alegerile pentru funcţia de preşedinte al senatului
al universităţii.
Art.3. Alegerea preşedintelui senatului se face în prima şedinţă a senatului nou ales.
Art.4. Alegerea preşedintelui senatului se face de către membrii senatului prin vot direct, egal şi secret.
Art.5. Pentru candidaţii la funcţia de preşedinte al Senatului se recomandă să fie
îndeplinite următoarele cerințe:
a) să deţină experienţă relevantă în domeniul managementului universitar;
b) să fie o personalitate reprezentativă în domeniul profesional, cu recunoaştere naţională şi internaţională;
c) să promoveze şi să susţină valorile ULBS;
d) să probeze capacitatea de mediere şi de armonizare a opiniilor de grup;
e) să fie echilibrat, să prezinte stabilitate emoţională şi fermitate decizională;
Art. 6. Candidatul la funcţia de preşedinte al senatului universităţii va prezenta verbal,
o declaraţie de intenţie asupra modului în care intenţionează să îşi îndeplinească atribuţiile pe
care le incumbă această funcţie.
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Numită în continuare Legea.
Numită în continuare Carta.

Art.7. Detaliile tehnice ale alegerii preşedintelui senatului sunt cuprinse în „Metodologia de desfăşurare a alegerii preşedintelui senatului” şi care face parte integrată din acest
regulament.
Art. 8. La data stabilită pentru alegerea presedintelui senatului universităţii, se
organizează procesul de votare conform procedurii care este aprobată de către senat.
Art. 9. (1) Prezentul Regulament se aprobă de Senatul în exerciţiu, în prezenţa a cel
puţin 2/3 din numărul total al membrilor Senatului şi cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) La data intrării în vigoare a acestui regulament se abrogă regulamentul alegerilor
de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu adoptat de către Senat la data de 11.01.2008 şi
modificat la data de 27.04.2009.
(3) Regulamentul intră în vigoare la data afişării pe site-ul universităţii.
Art. 10.– Publicitatea Regulamentului se realizează prin site-ul universităţii şi
avizierele facultăţilor.
Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN
Rector, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Acest regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 30 noiembrie 2011 cu 63 de
voturi ”pentru” din 63 membri prezenţi.
Pentru conformitate,
Prof.dr.Gh. Dorin Stoicescu
Secretar ştiinţific al senatului
2 decembrie 2011

