Senatul Universitar
Preşedinte

nr. 23 din 15.05.2020
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, întrunit în ședința extraordinară din 15 mai
2020, în conformitate cu prevederile Art. 213 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Cartei UED, ca urmare a Hotărârii Senatului nr. 22 din
16.03.2020 privind aprobarea în cadrul UED a unor măsuri urgente de prevenție și combatere a
răspândirii virusului COVID – 19,

HOTĂRĂȘTE:
Ca urmare a încetării stării de urgență instituite din 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020,

Art. 1. Reluarea desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din cadrul
Universității Europene "Drăgan" din Lugoj (mandatul 2020-2024) și aprobarea Calendarului anexat
prezentei hotărâri, de la etapa de "Validare a rezultatului alegerilor pentru calitatea de membru în
Consiliul facultății și Senatul universitar".

Art. 2. Hotărârea Senatului universitar se comunică Biroului Electoral al UED, Rectoratului și
Decanatelor facultăților de Drept și Științe Economice.

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR,

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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Anexă la Hotărârea Senatului UED
nr. 23 din 15.05.2020

Reluarea Calendarului desfășurării alegerii structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024,
de la etapa de "Validare a rezultatului alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul
facultății și în Senatul universitar"
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Activitatea
Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul actual pentru
calitatea de membru în Consiliul facultății și în Senatul universitar
Depunerea candidaturilor pentru funcția de Președinte al Senatului
universitar
Alegerea Președintelui noului Senat
Afișarea pe site-ul universității a rezultatului alegerilor pentru funcția
de Președinte al Senatului universitar
Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector și afișarea pe siteul universității a candidaților

6

Dezbateri publice

7

Alegerea Rectorului (primul tur de vot)
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea
acestora (14,00 – 16,00)
Alegerea Rectorului (al doilea tur de vot, dacă este cazul)
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea
acestora (14,00 – 16,00)
Afișarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector și finalizarea
Raportului privind alegerile pentru noul mandat
Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector, în Senatul
universitar
Transmiterea documentației la Ministerul Educației și Cercetării în
vederea confirmării rectorului desemnat în urma alegerilor

8
9
10
11
12
13

Data/Perioada
15.05.2020
15.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
19.05.2020
20.05.2020
21.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
29.05.2020
02-03.06.2020
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