UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PUBLIC
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR DE DECAN
Completare la Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru structurile și funcțiile de conducere academică
ale Universității de Arte din Târgu-Mureș

Art.1.
Concursul public pentru ocuparea funcțiilor de decan se organizează de către rectorul
universității, confirmat prin Ordinul MECTS nr. 3082/24.01.2012.
Art. 2.
(1) La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil
din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul
acestuia de participare la concurs. În cazul în acre sunt mai mulți candidați, Consiliul facultăţii
are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.
(2) Candidatura pentru funcţia de decan se depune la registratura universităţii până la data
stabilită prin calendarul propriu al alegerilor, şi va fi însoţită de curriculum vitae, programul
managerial şi declaraţie privind incompatibilitățile prevăzute de Legea Educației naționale nr.1/2011,
transmise prin adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.

Art. 3.
Comisia de concurs are aceeași componență pentru ambele facultăți și este formată din:
- Rectorul universității – președintele comisiei de selectare,
- Prorectorul universității,
- Directorul Departamentului de Teatru și Arte vizuale, Facultatea de Arte în limba
română,
- Directorul Departamentului de Muzică, Facultatea de Arte în limba română,
- Directorul Departamentului de Teatru, Arte vizuale și Științe ale comunicării,
Facultatea de Arte în limba maghiară,
- Directorul Departamentului de Muzică, Facultatea de Arte în limba maghiară,
- Directorul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic.
Art.4.
(1) Concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de decan cuprinde următoarele etape:
- analiza dosarelor de candidatură și a avizelor din partea facultăților privind participarea
la concurs a candidaților;
- interviu, în vederea identificării gradului de îndeplinire a cerințelor funcţiei;
- prezentarea programului managerial de către candidații avizați de către Consiliile
facultăților.
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(2) La data şi ora stabilită pentru concurs candidaţii pentru funcţia de decan susţin, în ordine
alfabetică, interviul în faţa comisiei și prezintă programul managerial.
(3) După intervievarea candidaţilor și după prezentarea de către candidaţi a programului
managerial propus, membrii comisiei de concurs îşi exprimă, prin vot secret, opţiunea.
(4) Este desemnat decan candidatul, care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din numărul
voturilor valabil exprimate. Dacă aceasta nu se poate realiza din primul tur de scrutin, se va
proceda, în cadrul aceleiaşi şedinţe, la organizarea celui de-al doilea tur de scrutin prin reluarea
procedurii de votare.
(5) Secretariatul Comisiei de concurs va fi asigurat de secretarul şef al universităţii.
(6) În procesul verbal al şedinţei de alegeri se vor consemna:
- prezenţa;
- întrebările comisiei şi răspunsurile candidaţilor;
- numele şi prenumele candidatului câştigător şi numărul de voturi „pentru”;
- menţiunea că au fost respectate procedurile legale de concurs.
(7) Rezultatul concursului va fi validat de către Senatul universităţii.
(8) După numirea lor de către rector, decanii devin membri de drept ai Consiliilor facultăţilor.
În cazul în care unul sau mai mulţi decani nu fac parte din Consiliile alese iniţial, componenţa
acestora va fi completată cu noul decan.
Art.5.
Desfășurarea concursurilor publice pentru selectarea decanilor se stabilește pe data de
14.02.2012, începând cu ora 13.00.
Art.6.
Prezenta completare privind organizarea concursului public pentru ocuparea funcțiilor de decan
s-a aprobat în ședința Senatului din data de 8 februarie 2012.

Rector,
Prof.univ.dr. Sorin Crișan
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