CALENDARUL
operaţiunilor de stabilire a conducerilor structurilor organizaţionale
din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
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Calendarul alegerilor (şi a concursurilor – în cazul poziţiilor de decani) din ULBSibiu este stabilit în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi cu prevederile Cartei ULBSibiu, precum şi cu
precizările MECTS nr. 180/CB/14.07.2011.
Stabilirea componenţei organelor colegiale de conducere academică precum şi a persoanelor care vor
ocupa funcţiile de conducere nominalizate în LEN se va face în strică conformitate cu prevederile legale şi
cu cele ale Cartei universitare.
Organele colegiale de conducere academică din ULBSibiu – de la toate nivelurile – pentru mandatul 2012 2016 corespund structurii universităţii aprobată prin Hotărârea senatului universităţii din data de 28 iulie
2011.
Pentru alegerea consiliilor departamentale şi a directorilor de departamente din toate facultăţile, se
stabileşte data limită de 26 septembrie 2011. Depunerea dosarelor de candidatură, pentru aceste funcţii,
se realizează în perioada 16 – 19 septembrie 2011 inclusiv.
Validarea alegerilor de la nivelul departamentelor se va realiza în şedinţa senatului din data de 29
septembrie 2011.
Alegerile pentru constituirea consiliilor facultăţilor se vor desfăşura în perioada 5 – 16 decembrie 2011.
Directorii de departamente, şefii liniilor de studii, decanul şi prodecanii fac parte de drept din consiliul
facultăţii.
Modalitatea de stabilire a rectorului ULBSibiu, potrivit opţiunilor exprimate prin referendumul universitar
din data de 30 iunie 2011, este cea de alegeri, prin vot universal, egal, direct şi secret.
Alegerile pentru constituirea senatului universităţii se vor desfăşura în data de 20 ianuarie 2012. Potrivit cu
precizările MECTS nr. 180/CB/14.07.2011, nici o persoană cu funcţie de conducere nu poate face parte din
senat.
Alegerile pentru funcţia de rector sunt stabilite pentru data de 3 februarie 2012.
Senatul universităţii constituit pentru mandatul 2012 – 2016 se reuneşte ]n prima şedinţă şi îşi alege
preşedintele în data de 27 ianuarie 2012.
Expedierea documentelor pentru confirmarea rectorului de către MECTS se va face la data de 8 februarie
2012.
Numirea prorectorilor, selecţia decanilor şi numirea prodecanilor va avea loc în perioada 1 – 30 aprilie
2012.
Toate operaţiunile necesare alegerilor (sau selecţiei, în cazul decanilor) se vor desfăşura după metodologii
dezbătute şi aprobate în şedinţa senatului din data de 29 septembrie 2011.
Acest calendar a fost aprobat în şedinţa senatului universităţii din data de 28 iulie 2011.
Rector,
Prof. univ. dr. ing.Constantin Oprean
Pentru conformitate,
Prof. univ. dr. Gh. Dorin Stoicescu
Secretar Ştiinţific al Senatului ULBSibiu

