UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
CALENDARUL PROPRIU AL ALEGERILOR
PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE

16.06.2011 – Desfăşurarea referendumului prevăzut de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
privind modalitatea de desemnare a rectorului
20.10.2011 – Publicarea calendarului propriu al alegerilor pe pagina web a Universităţii de
Arte din Târgu-Mureș (www.uat.ro)
04.11.-14.11.2011 – Alegeri ai reprezentanților studenților în Senat și în consiliile facultăților
14.11.2011 – Desemnarea membrilor biroului de electorat, validarea listei cadrelor didactice
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din
consiliile facultăţilor care au drept de vot pentru alegerea noului rector
29.11. – 30.11.2011 – Alegerea noului Senat universitar
30.11. 2011 – Validarea alegerii noului Senat, alegerea preşedintelui Senatului universitar
26.11.-06.12. 2011 – Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector
Pentru funcţia de Rector depunerea candidaturii se face la registratura universităţii, este însoţită de curriculum
vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile desfăşurate în universitate, în
concordanţă cu planul strategic de dezvoltare instituţională și o declarație privind situația incompatibilităților
în sensul art. 295 alin . (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 și adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.
Termen de depunere a candidaturilor: 06.12.2011, ora 15.00

16.12.2011 - Alegerea rectorului
16.01-20.01.2012 – Numirea prorectorului
16.01.-18.01.2012 – Organizarea alegerilor pentru Consiliile Departamentelor și Directorii de
Departamente
18.01.-20.01.2012 – Organizarea alegerilor pentru Consiliile Facultăților
23.01.-27.01.2012 – Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan
Pentru funcţia de Decan depunerea candidaturii se face la registratura universităţii, este însoţită de curriculum
vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile desfăşurate în cadrul facultății și o
declarație privind situația incompatibilităților în sensul art. 295 alin . (4) din Legea educației naționale
nr.1/2011 și adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.
Termen de depunere a candidaturilor: 27.01.2012, ora 15.00

30.01.-03.02.2012 – Avizarea candidaturilor pentru funcția de decan de către Consiliile
Facultăților
Aprobat în Senatul Universităţii de Arte din Târgu Mureș, 29.09.2011

