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Regulament de ALEGERI pentru funcțiile de reprezentare ale Studenților
în Consiliul Facultății, Senat și Consiliul de Administrație

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul de Alegeri pentru funcțiile de
reprezentare ale Studenților în Consiliul Facultății, Senat și Consiliul de Administrație în
cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca:




Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
Carta Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Statutul Studentului Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, în care
sunt prezentate drepturile și obligațiile studenților AMGD

Capitolul 1 Dispoziții Generale
Art. 1 Prezentul document (în continuare Regulament) stabilește principiile de
bază privind reprezentarea studenților în structurile administrative și de conduce
ale Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca (în continuare
Academia).
Art. 2 Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în
structurile decizionale ale instituțiilor de învățământ superior din Principiile Declarației de la
Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenții, prin reprezentanții lor, trebuie să fie
parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educației academice și nu numai
beneficiari ai serviciilor educaționale.

Art. 3 Reprezentarea studenților se face respectând principiul maximei reprezentativități și
principiul reprezentării tuturor specializărilor din cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe
Dima” Cluj-Napoca.
Art. 4 Prezentul Regulament se aplică tuturor studenților ce studiază în cadrul Academiei.
Art. 5 Reprezentanții studenților sunt aleși în funcție de structura pe specializări și cicluri de
studii, specifică fiecărei facultăți, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 6 În cadrul Academiei, reprezentarea studenților este structurată la nivel de an de studiu,
Consiliu de facultate, Senat universitar și Consiliu de Administrație. De asemenea, studenții
sunt reprezentați și în structuri cu rol decizional și consultativ la nivelul Academiei sau al
departamentelor și extensiei Piatra-Neamț.
Art. 7 Principalele funcții de reprezentare ale studenților în cadrul Academiei sunt:
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Art. 8

Reprezentant de an;
Studenți reprezentanți în Consiliul Facultății, Consiliul Extensiei Piatra-Neamț,
Consiliul Departamentului de Frecvență Redusă;
Studenți reprezentanți în Senatul AMGD;
Student reprezentant în Consiliul de Administrație AMGD.

(1) Reprezentarea în Senatul AMGD și în Consiliile de Facultate este într-o proporție de
minim 25% din numărul total de membri ai acestora, conform Legii Educației Naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Academiei.
(2) Studenții reprezentanți vor asigura reprezentarea celor 3 cicluri de studii (licență, master și
doctorat), cursuri de zi și cu frecvență redusă, indiferent de regimul de școlarizare (buget sau
taxă).
(3) Modul în care se vor distribui locurile pentru studenții reprezentanți va fi stabilit, înaintea
demarării alegerilor, de către Asociația Studenților Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca (în continuare ASAMGD), cu avizul Consiliului Facultății și a Senatului
Academiei.
(4) Scopul statutar al ASAMGD prevăzute la alineatul precedent, trebuie să fie reprezentarea
și/sau promovarea drepturilor și interselor studenților Academiei, iar toți membrii acesteia
trebuie să fie studenți ai Academiei.
Art. 9
(1) Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant aparține
tuturor studenților care urmează ciclurile academice (licență, master și doctorat), cursuri de zi
și cu frecvență redusă, și nu poate fi limitat de motive de vârstă, medie, an de studiu, profil,
regim de taxă, experiență precedentă, etnie, naționalitate, religie ori sex, sau oricare alt
criteriu care aduce atingerea egalității de șanse.
(2) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților, studentul care:





A fost exmatriculat sau sancționat disciplinar pentru abateri de la conduita
universitară;
Prezența la cursurile și seminariile Academiei este sub 75 % la minim două discipline;
Nu își îndeplinește obligațiile calității de student menționate în cadrul Cartei
Academiei;
Ocupă o funcție publică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic.

Capitolul 2 Reprezentarea Studenților
Art. 10
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(1) Instituțiile de învățământ superior pot condiționa statutul de student reprezentant în funcție
de performanțele academice, prezența la cursuri, seminarii și laboratoare. Cadrelor didactice
le este interzisă implicarea în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de
nivelul de reprezentare, cu excepția procesului de elaborare a Regulamentului de alegeri și a
participării cu statut de observator din partea Senatului, Consiliului Facultății sau a unui
observator desemnat de candidați. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312
din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(Consiliu, Senat și Consiliu de Administrație) ale universității pentru mai mult de 4 ani,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora.
Art. 11.
(1) Reprezentanții aleși ai studenților au obligația de a participa la ședințele structurilor de
conducere din cadrul Academiei și de a informa studenții pe care îi reprezintă de hotărârile și
deciziile asumate.
(2) Reprezentanții de an, reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și studenții senatori,
reprezentanții Comitetului de Cămin, reprezentantul în Consiliul de Administrație,
reprezentanții diferitelor comisii din cadrul AMGD, reprezentantul în Consiliul Extensiei
Piatra-Neamț și un reprezentant din partea Asociației Studenților AMGD alcătuiesc Consiliul
Studenților din Academia de Muzică ”Gheorghe Dima.

Secțiunea I Reprezentantul de an
Art. 12
(1) Reprezentantul de an este studentul care reprezintă toți studenții unui an de studiu din
cadrul unei specializări.
(2) Studenții înscriși la cursurile de Masterat își vor desemna un reprezentant, ale cărui
drepturi și obligații sunt aceleași cu cele ale reprezentanților de an ai studenților înscriși la
nivel licență.
Art. 13
(1) Reprezentantul de an este ales de o adunare electivă a studenților, din rândul acestora, pe
un mandat egal cu durata ciclului de studiu la care este înscris.
(2) Adunarea electivă este constituită din totalitatea studenților înscriși într-un an de studiu, în
cadrul unei specializări sau linii de studiu.
Art. 14
(1) Responsabilitatea întrunirii adunării elective a studenților revine unui student mandatat de
către Consiliul Studenților din AMGD. Orice modalitate de influențare a adunării elective de
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către cadrele didactice, personalul administrativ sau de către reprezentanții studenților este
strict interzisă.
(2) Alegerea reprezentanților de an se realizează obligatoriu în maxim 37 de zile (5
săptămâni) de la începerea anului universitar. Data realizării alegerii se stabilește de către
Consiliul Studenților din AMGD și se anunță cu minim 3 zile înainte prin afișarea la avizier
și/sau pe grupul de discuții al fiecărui an din AMGD.
(3) În cazul constatării de către Consiliul Studenților din AMGD a nerespectării obligațiilor
reprezentantului de an, Consiliul are obligația de a da avertismente și de a le aduce la
cunoștință tuturor studenților din anul respectiv; după al treilea avertisment, se va organiza un
vot de revalidare pentru reprezentantul de an în cauză.
Secțiunea II Reprezentarea în Consiliul Facultății
Art. 15
(1) Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul Universității sunt aleși
prin vot direct, secret și universal conform prezentului regulament;
(2) Adunarea electivă este formată din totalitatea studenților liniei de studiu din facultate;
(3) Componența circumscripțiilor și dimensiunea acestora sunt stabilite respectând principiile
reprezentativității, proporționalității și caracterul multicultural al Academiei;
(4) Mandatul unui reprezentant în Consiliul Facultății este de 2 ani, cu posibilitate de
realegere;
(5) În facultățile structurate pe linii de studiu (română, engleză), fiecare linie de studiu va avea
un număr de reprezentanți în Consiliul Facultății proporțional cu numărul de studenți înscriși
la linia respectivă. Liniile de studiu care au cel puțin o grupă funcțională pe fiecare an de
studiu au dreptul la cel puțin un reprezentant în Consiliul Facultății;
(6) Studenții înscriși la cursurile de Masterat, respectiv doctorat, pot fi reprezentați în
Consiliul Facultății, respectiv Consiliul Școlii Doctorale;
Secțiunea III Reprezentarea în Senatul Academiei
Art. 16
(1) Reprezentarea studenților la nivel de Academie se face prin studenții senatori;
(2) Studenții senatori, fără excepție, sunt aleși prin vot secret, direct și universal, de către
totalitatea studenților AMGD, indiferent de forma de învățământ, regimul de școlarizare și
specialitate.
(3) Poate candida pentru funcția de Student Senator orice student al Universității care este
cunoscător al Legii Educației 1/2011, cu modificările ulterioare, care întrunește condițiile
prevăzute în articolul 10, alineatul (2);
(4) Mandatul unui Student Senator este de doi ani având posibilitatea de a mai fi ales un
mandat;
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(5) Studenții-doctoranzi au dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universității, conform
deciziei Consiliului Studenților din AMGD;
Secțiunea IV Drepturile și obligațiile reprezentanțiilor studenților
Art. 17 Reprezentanții studenților au următoarele drepturi :












De a-și exprima liber punctul de vedere;
De a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine Cartei Academiei;
De a avea acces la orice informație și procedură legată de organizarea, implementarea
și evaluarea învățământului din Academie;
De a solicita și primi sprijin din partea Academiei în cazul în care prin exercitarea
drepturilor sau obligațiilor sale se simte amenințat sau discriminat de căre un membru
al comunității academice sau de personalul Academiei;
De a cere sprijin din partea Asociației Studenților AMGD;
De a participa la ședințele structurilor în care funcționează ca reprezentant;
De a fi informați despre întrunirile structurilor din care face parte și de a primi la timp
materialele ce urmează a fi discutate pentru a le studia;
De a avea acces la secretariatele Facultății și secretariatul general și în afara
programului cu public;
De a folosi baza materială pusă la dispoziție de Academie pentru probleme de interes
studențesc;
De a formula și susține propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești din cadrul
structurilor pe care le reprezintă

Art. 18 Reprezentanții studenților au următoarele obligații:










De a da dovadă de o bună cunoaștere a problemelor legate de activitățile didactice și
sociale ale studenților pe care îi reprezintă și de a participa activ la soluționarea
acestora;
De a informa și de a se consulta cu studenții pe care îi reprezintă prin mijloace formale
și informale despre toate aspectele procesului de învățământ;
De a informa și de a colabora cu Asociația Studenților în mod constant;
De a informa semestrial studenții despre activitatea lor, printr-un raport de activitate
postat pe site-ul facultății;
De a media comunicarea dintre studenți și Academie;
De a participa la întrunirile la care sunt convocați;
De a susține în ședințe problemele studenților pe care îi reprezintă;
De a identifica soluții pentru probleme apărute în cadrul procesului de învățământ;
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De a promova în rândurile studenților pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul
de Etică, prezentul Regulament, Statutul Studentului AMGD, precum și orice hotărâre
a Consiliului Facultății și a Senatului sau alte regulamente ce îi privesc pe studenți;
De a respecta Codul de Etică universitară, prezentul Regulament, Statutul Studentului
și de a-și îndeplini drepturile și obligațiile calității de student.

Secțiunea IV Consiliul Studenților Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
Art. 19 Consiliul Studenților din AMGD este organismul de reprezentare a studenților din
Academie, în privința regulamentelor și deciziilor în forurile decizionale
Art. 20
(1) Fac parte din Consiliul Studenților din AMGD toți studenții senatori, reprezentanții
studenților în Consiliul Facultății, reprezentantul Departamentului Extensiei Piatra-Neamț,
reprezentanții de an, reprezentanții Comitetului de Cămin, reprezentantul în Consiliul de
Administrație, reprezentanții diferitelor comisii din cadrul AMGD și un reprezentant din
partea Asociației Studenților AMGD;
(2) Consiliul Studenților este prezidat de către Prefectul studenților din Academie, urmat de
către Subprefect, în cazul în care Prefectul absentează, respectiv cel care întrunește procesele
verbale ale CSAMGD este Secretarul CSAMGD.
Art. 21 Consiliul Studenților din AMGD și organizațiile studențești legal constituite
elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului regulament în
universitate. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul
universității. În cazul constatării unor deficiențe, universitatea are obligația de a face publice
modalitățile de soluționare a acestora;
Art. 22 Prefectul, în vederea reprezentării tuturor liniilor de studiu, este reprezentantul
studenților în Consiliul de Administrație. Prefectul studenților este ales dintre studenții
senatori din cadrul Consiliului Studenților din AMGD, pe baza unei candidaturi, prin vot
universal și secret, de către membrii CSAMGD.
Art. 23 Subprefectul poate să îl înlocuiască pe prefect în reprezentarea din Consiliul de
Administrație, atunci când acesta nu poate fi prezent în ședințele Consiliului de Administrație.
Modalitate de alegere a subprefectului este precum cea a Prefectului, art. 22.
Art. 24 Secretarul Consiliului Studenților din AMGD este cel care gestionează secretariatul
Consiliului Studenților din AMGD și este ales precum Prefectul, art. 22.
Art. 25
(1) Prefectul, Subprefectul, Secretarul CSAMGD sunt aleși pentru un mandat de doi ani;
(2) Adunarea electivă pentru desemnarea acestor funcții este formată din totalitatea
studenților reprezentanți în Consiliul Studenților AMGD.
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Art. 26 Cele trei funcții de conducere ale CSAMGD beneficiază în mod egal de aceleași
drepturi și obligații precum cele menționate în art. 17 și 18 ale prezentului Regulament.
Art. 27 Prefectul Studenților propune, cu acordul prealabil al majorității simple a Consiliului
Studenților din AMGD, modificări în cadrul regulamentelor de ordine interioară din
universitate ce au în vedere studenții.
Art. 28 Prefectul Studenților trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:








Să participe la ședințele Consiliului de Administrație;
Să aibă program de audiențe cu studenții;
Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților în organismele din care face
parte;
Să acționeze la nivel de Senat, respectiv la nivel de Consiliu de Administrație al
Academiei, în vederea promovării intereselor studențești;
Să prezinte un raport anual de activitate Consiliului Studenților;
Să elaboreze anual o strategie generală a Consiliului Studenților;
Să informeze studenții senatori cu privire la deciziile luate în Senat și Consiliul de
Administrație.

Art. 29 Subprefectul studenților trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:





Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților pe care îi reprezintă în
organismele din care face parte;
Să consulte Asociația Studenților AMGD cu privire la problemele studențești, prin
întruniri bisemestriale;
Să aibă program de audiențe cu studenții;
Să prezinte un raport anual de activitate Consiliului Studenților.

Art. 30 Secretarul CSAMGD trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:






Să întocmească și să păstreze toată documentația Consiliului studenților;
Să întocmească procesele verbale la ședințele Consiliului Studenților și ale Senatului;
Să convoace ședințele Consiliului Studenților și să stabilească ordinea de zi împreună
cu Prefectul studenților;
Să realizeze regulamentele dedicate studenților sub forma finală pentru a putea fi pusă
la dispoziția acestora;
Să asigure legătura cu extensia AMGD.

Capitolul 3 Modalitatea de desfășurare a alegerilor
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Art. 31
(1) Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris sau în formă electronică în
locul sau la adresa electronică și în intervalul orar stabilit de Comisia Electorală prin
Metodologie.
(2) Calendarul alegerilor va fi stabilit prin Metodologie, în conformitate cu Hotărârea
Senatului prin care se stabilesc intervalele calendaristice în care se vor desfășura etapele
procesului electoral.
(3) Este interzisă anticampania. Orice informație oferită de către un candidat, în mod direct
sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise – pe grupurile anilor sau pe
site-ul asociației, cât și grafic (flyere, afișe, fotografii), care depășesc sfera propriei persoane
și vizează alți candidați, vor fi sancționate.
(4) Detalii privind punctele de votare, intervalul orar în care poate fi exercitat dreptul de vot și
modalitatea efectivă de exercitare a dreptului de vot, vor fi anunțate atât în scris, cât și online
pe grupurile anilor de studiu și site-ul Academiei.

Art. 32
(1) Alegerea reprezentanților studenților poate fi realizată prin:
a) sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot, sau
b) vot electronic, dacă sistemul informatic asigură anonimitatea votului.
(2) În cazul alegerilor realizate în sistem electronic, cvorumul de prezență prevăzut prin
prezentul Regulament se determină la închiderea sesiunii de vot, în baza numărului
alegătorilor care au votat până la expirarea intervalului orar stabilit pentru votare.
(3) La data anunțată a alegerilor realizate în sistem electronic, intervalul orar pentru votare va
fi de 12 ore.
(4) Sesiunea de alegeri în sistem electronic nu va fi socotită validă dacă nu a ost organizat cel
puțin un punct de vot electronic, cu asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare, la
sediul Academiei sau, după caz, al facultății, în scopul facilitării accesului la acest sistem de
vot și al alegătorilor care nu dispun de mijloacele informatice sau de cunoștințele necesare.
Art. 33
(1) Alegerea în funcțiile de reprezentare se face de către o adunare electivă alcătuită potrivit
dispozițiilor prezentului Regulament pentru fiecare funcție de reprezentare;
(2) Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct și secret al studenților. Fiecare stundet are
dreptul la un singur bilet de vot. Nu este acceptată reprezentarea altor studenți.
(3) Nici un candidat nu poate fi ales împotriva voințe sale, exprimată în scris.
(4) De pe listele electorale nu va putea fi ales un număr de candidați mai mare decât numărul
locurilor eligibile.
Art. 34
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(1) În privința alegerii reprezentantului de an este necesară întrunirea cvorumului de 50 % +
1, din membri anului respectiv.
(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar conform Regulamentului de
alegeri, se va convoca o nouă adunare, nu mai devreme de 3 zile și nu mai târziu de 7 zile,
care va putea delibera indiferent de numărul celor prezenți si va hotărî prin majoritate simplă.
Art. 35 În privința alegerii reprezentanților în Consiliul Facultății și în Senatul Academiei,
aceștia vor fi declarați câștigători dacă reușesc să aibă un număr de 50% plus 1 din numărul
voturilor exprimate, scris și online.
Art. 36
(1) Rezultatul votului va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de către membrii comisiei
de numărare a voturilor și de persoana care a prezidat reuniunea, după caz, conform
prezentului Regulament.
(2) Rezultatele consemnate în procese verbale vor fi transmise Consiliului Facultății sau
Senatului, după caz, urmând să fie validate de către structurile menționate.

Capitolul 4 Dispoziții finale
Art. 37 Încetarea calității de reprezentant intervine în următoarele situații:
a) La încheierea mandatului, dar nu mai devreme de data validării de către Consiliul
Facultății sau de către Senat, după caz, a noului reprezentant al studenților în
respectiva structură;
b) Prin demisie motivată;
c) Prin pierderea calității de student;
d) Prin efectul revocării, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea
se face la propunerea a cel puțin jumătate plus unu din membrii adunării investite cu
alegerea;
e) În cazul în care reprezentantul lipsește la trei ședințe consecutive ale organismului din
care face parte sau de la 4 ședințe într-un an universitar, fără a notifica în prealabil,
prin orice mijloc de comunicare, lipsa acestuia de la ședință și motivele obiective
cărora se datorează absența.
f) În cazul senatorilor, prin revocare, excluderea sa poate fi hotărâtă de Senatul
universităţii la cererea a 1/3 din senatori şi cu votul negativ a 2/3 din senatori.
g) În cazul Secretarului CSAMGD, prin votul a 50% plus 1 din studenții membri în
CSAMGD la propunerea Prefectului studenților.
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Art. 38
(1) În cazul în care o funcție de reprezentare devine vacantă, se vor organiza alegeri pentru
ocuparea acelei funcții, după caz;
(2) În cazul reprezentanților de an sau un student senator se organizează alegerile interimare;
(3) În cazul membrilor în Consiliul Facultății, se constituie o comisie electorală formată din
minim doi reprezentanți de an și/sau reprezentanți în Consiliul Facultății și prezidată de către
Prefectul Studenților;
(4) În cazul Studentului Senator se constituie o comisie electorală formată din membri ai
Consiliului Studenților din AMGD, la propunerea Prefectului;
(5) În cazul Subprefectului, Prefectul organizează și prezidează alegerile interimare;
(6) În cazul Prefectului, Secretarul Consiliului Studenților din AMGD este cel care
organizează și prezidează alegerile;
(7) Persoana astfel aleasă continuă mandatul persoanei pe care o înlocuiește.

Art. 39
(1) Reprezentanții studenților în Senatul AMGD sunt aleși de întreaga comunitate
studențească a AMGD, alcătuită din studenții ciclurilor de licență, master și doctorat,
învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, de la unitatea centrală și unitatea extensiei.
(2) Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății sunt aleși în funcție de specializarea și
ciclul de învățământ. Astfel pentru cei care sunt la cursuri de zi, ciclul de licență, din cadrul
specializării x, vor vota doar studenții înscriși în cadrul acelei specializări, indiferent de anul
de studii a ciclului de licență.
Art. 40 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2017/2018, fiind
propus de către Asociația Studenților Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, prin
consultarea Senatului AMGD și a Consiliului de Administrație AMGD.

Realizat de către Asociația Studenților AMGD și aprobat de ASAMGD în data de
19.10.2017;
Aprobat în Ședința Consiliului de Administrație din data de 25.10.2017;
Aprobat în Ședința Senatului AMGD din data de 26.10.2017.

