CALENDAR PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR ÎN
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ - NAPOCA
14 septembrie 2015
15 – 22 septembrie 2015
28 septembrie 2015
29 septembrie 2015
2 noiembrie 2015
10 noiembrie 2015
18 ianuarie – 22 ianuarie 2016
18 ianuarie – 22 ianuarie 2016
25 ianuarie 2016
27 ianuarie 2016
27 ianuarie 2016
28 ianuarie – 1 februarie 2016
02 februarie 2016
02 – 05 februarie 2016
08 februarie 2016
09 februarie – 19 februarie 2016
ora 1300
23 februarie 2016, orele 8-13
Casa Matei Corvin
26 februarie 2016, orele 8-12
Casa Matei Corvin
29 februarie 2016
14 martie – 18 martie 2016
22 martie 2016
24 martie 2016
ora 900
ora 1100

- stabilirea componenţei Biroului electoral al universităţii
– depunerea candidaturilor pentru Director de Departament (cv şi plan
managerial)
- alegeri generale în Departamente pentru funcţia de Director de
Departament
- Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor de Director de
Departament
- alegerea reprezentanţilor departamentelor în Consiliile
Departamentelor
- Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru Consiliile
Departamentelor
- Depunerea candidaturii (CV) cadrelor didactice la Decanatul facultăţii
pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii (cote-părţi pe programe
de studii/specializări)
- Depunerea candidaturii (CV) studenţilor la Decanatul facultăţii pentru
funcţia de membru în Consiliul facultăţii (cote-părţi pe specializări)
- Alegeri generale pentru Consiliile facultăţilor, pentru reprezentanţii
cadrelor didactice şi pentru reprezentanţii studenţilor
- Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru Consiliile
Facultăţilor
- Stabilirea în departamente a candidaţilor pentru Senatul universitar şi
stabilirea de către studenţi a candidaţilor pentru Senatul universitar
(cote părţi pe programe de studii/specializări)
- Depunerea candidaturii (CV) cadrelor didactice şi studenţilor la
Rectorat, pentru funcţia de membru în Senatul universitar
- Alegeri generale pentru reprezentanţii cadrelor didactice şi
studenţilor din universitate pentru Senatul universitar
- Depunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Senatului şi
pentru comisiile Senatului
- Alegerea Preşedintele Senatului şi a Comisiilor Senatului, alegeri
efectuate de noul Senat universitar
- Depunerea candidaturii la Rectorat pentru funcţia de Rector (CV+plan
managerial în format electronic şi listat), copie după C.I. sau paşaport
- Alegeri generale pentru alegerea Rectorului
- Alegeri generale pentru alegerea Rectorului – în caz de balotaj
- Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Rector
- Depunerea la Decanat a candidaturilor pentru funcţia de Decan şi a
candidaturii pentru reprezentantul studenţilor în structurile de conducere
- Alegeri pentru reprezentantul studenţilor în structurile de conducere
- Audierea candidaţilor pentru funcţia de Decan în Consiliile
facultăţilor
- Intervievarea de către rector a candidaţilor, pentru funcţia de Decan,
care au primit avizul din partea Consiliilor de facultate

ora 1300
01 aprilie 2016
04 aprilie 2016

- Senat pentru validarea concursului pentru funcţia de Decan,
numirea Prorectorilor, numirea Prodecanilor
- Confirmare Rectorului de către MECTS (maximum 30 zile)
- Constituirea Consiliului de administraţie: numirea Directorului
general administrativ şi concurs public pentru numirea Directorului
CSUD

Alegeri pentru locurile vacantate în Senat, Consiliile facultăţilor, Consiliile departamentelor
11 aprilie 2016, ora 16:00
- data limită de depunere a candidaturilor la secretariatul UAD
Cluj – Napoca. Cererea de candidatură va fi însoţită de CV
13 aprilie 2016, ora 10:00
- la sediile departamentelor – alegeri pentru locurile vacante în
Consiliile de departament
13 aprilie 2016, ora 11:00
- la Casa Matei Corvin – alegeri pentru locurile vacante în Consiliile
facultăţilor şi Senat
13 aprilie 2016, ora 12:00
- la Casa Matei Corvin – şedinţă Senat validare alegeri
Alegeri pentru Comisiile Senatului UAD Cluj – Napoca
22 aprilie 2016, ora 16:00
- data limită de depunere a candidaturilor la secretariatul
UAD Cluj – Napoca. Cererea de candidatură va fi însoţită de CV
25 aprilie 2016, ora 10:00
- la Casa Matei Corvin, alegeri
26 aprilie 2016, ora 12:00
- la Casa Matei Corvin – şedinţă Senat în vederea validării alegerilor

