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CADRUL LEGAL
 Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
 Metodologia de organizare şi desfăşurare a procesului de stabilire și de alegere a
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Studențesc din Universitatea
Petrol-Gaze din Ploiești;
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității
Petrol-Gaze din Ploiești;
 Regulamentul de funcționare și procedura de analiză a comisiei de etică universitară din
cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
 Regulamentul privind activitatea comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prezenta metodologie are în vedere următoarele structuri din Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești: Consiliile facultăților, Senatul universitar, Consiliul de administrație al Universității,
Comisia de Etică și Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității (CEACU), Comisia pentru Evaluarea
și Asigurarea Calității la nivel de Facultate (CEACF), structuri în a căror componență se găsesc atât
cadre didactice, cât și studenți.
Art.2 Pentru asigurarea reprezentativității studenților din structurile amintite, prezenta metodologie
detaliază procedura de alegere în aceste poziții.
Art.3 (1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor studenților cu
drept de vot din structura reprezentată.
(2) În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții înmatriculați la
studiile universitare de licență, master și doctorat.

CAPITOLUL II
ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN CONSIILE
FACUTĂȚILOR UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Art.4 (1) La nivelul facultăților se alege Consiliul facultății.
(2) Reprezentanții studenților în Consiliul facultății sunt aleși, prin vot universal, direct și
secret, de către studenții facultății, conform normelor de reprezentare stabilite de Senatul universitar.
(3) Candidaturile studenților pentru Consiliul facultății se depun, la secretariatul facultății, cu
cel puțin 3 zile calendaristice înainte de alegeri, între orele 8.00 și 15.00.
Art.5 (1) Reprezentanții studenților în Consiliul facultății se aleg în proporție de minimum 25% din
numărul total al membrilor consiliului. Repartizarea locurilor se face pe programe de studii, domenii
și cicluri de studii, proporțional cu ponderea numărului de studenți din numărul total de studenți din
F 003.06/Ed.2
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facultate, conform Metodologiei de organizare şi desfășurare a procesului de stabilire și de alegere
a structurilor şi funcțiilor de conducere la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
(2) Repartizarea locurilor pentru studenți se face de către decanul, în funcție, al facultății cu
aprobarea Consiliului facultății.
Art.6 (1) Pentru desemnarea membrilor Consiliului facultății se organizează câte o zi de alegeri la
nivelul facultății, separat pentru studenți, respectiv pentru cadre didactice și de cercetare, conform
graficului aprobat de Senatul universitar.
(2) Alegerea reprezentanților studenților în Consiliul facultății se face în aceeași zi cu alegerea
reprezentanților studenților în Senatul universitar.
(3) Monitorizarea alegerilor de la nivelul facultății este de competența Biroului electoral al
UPG Ploiești și a decanului facultății.
(4) La ședința de alegere a membrilor Consiliului facultății se convoacă studenții înscriși în
listele electorale ale facultății respective.
(5) Alegerile sunt valabile dacă la vot participă minimum 50% plus unu din numărul
persoanelor care au drept de vot.
(6) Membrii Consiliului facultății sunt declarați aleși în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi pentru, dacă au obținut un număr de voturi pentru cel puțin egal cu 50% plus unu din
numărul de studenți înscriși în listele electorale ale facultății.
(7) În cazul în care, în urma organizării turului 1, nu se ocupă toate locurile din Consiliul
facultății, se organizează al doilea tur de scrutin. Al doilea tur de scrutin se consideră valid indiferent
de numărul de persoane care participă la vot.
(8) Se consideră aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pentru obținute,
studenții care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru dintre studenții prezenți la al doilea tur
de scrutin, în limita locurilor repartizate.
(9) După finalizarea alegerilor la nivelul facultății, Biroul electoral al facultății va întocmi un
proces-verbal care conține, în mod obligatoriu numărul studenților înscriși în listele electorale,
numărul studenților prezenți la vot și lista membrilor declarați aleși în Consiliul facultății.
(10) Pe baza procesului-verbal, se întocmește raportul de validare a alegerilor Consiliului
facultății respective, care este înaintat Senatului universitar pentru validarea alegerilor înainte de
organizarea alegerilor pentru noul Senat universitar, conform graficului aprobat de acesta.
Art.7 Pierderea calității de reprezentant al studenților în Consiliul facultății intervine ca urmare a
abandonului școlar, a dobândirii statutului de absolvent, a demisiei sau a incapacității și este
comunicată decanului facultății, de către studentul respectiv pentru organizarea de alegeri parțiale, în
vederea stabilirii unui nou reprezentant al studenților în Consiliul facultății.

CAPITOLUL III
ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR
ÎN SENATUL UNIVERSITAR
Art.8 (1) La nivelul Universității se alege Senatul universitar.
(2) Senatul universitar este alcătuit din 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv 25%
studenți.
(3) Membrii Senatului universitar, fără excepție, sunt aleși prin votul universal, direct și secret
al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților.
F 003.06/Ed.2
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(4) Numărul de locuri în Senatul universitar este repartizat studenților fiecărei facultăți
proporțional cu ponderea studenților din facultate, faţă de totalul studenților din cadrul Universității,
în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfășurare a procesului de stabilire și de alegere
a structurilor şi funcțiilor de conducere la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Art.9 (1) Au dreptul de a-și alege reprezentanții în Senatul universitar studenții fiecărei facultăți.
(2) Candidaturile studenților pentru Senatul universitar se depun la secretariatul facultății cu
cel puțin 3 zile calendaristice înainte de alegeri, între orele 8.00 și 15.00.
Art.10 (1) Pentru alegerea membrilor Senatului universitar, reprezentanți ai studenților, se
organizează o zi de alegeri la nivelul fiecărei facultăți, conform graficului aprobat de Senatul
universitar.
(2) Alegerea reprezentanților studenților în Senatul universitar se face în aceeași zi cu alegerea
reprezentanților studenților în Consiliul facultății.
(3) Monitorizarea alegerilor este în competența Biroului electoral al UPG Ploiești și a
decanului facultății.
(4) La ședința de alegeri a membrilor Senatului universitar, reprezentanți ai studenților, se
convoacă toți studenții din facultatea respectivă înscriși în listele de alegeri/electorale.
(5) Alegerile sunt valabile dacă la vot participă minim 50% plus unu din numărul persoanelor
care au drept de vot.
(6) Se declară aleși, în limita locurilor stabilite, în ordinea descrescătoare a voturilor pentru,
studenții care au obținut cel puțin jumătate plus unu voturi pentru din numărul total de studenți
înscriși în listele electorale.
(7) În cazul în care, în urma organizării turului 1, nu se ocupă toate locurile din Senatul
universitar, se organizează al doilea tur de scrutin. Al doilea tur de scrutin se consideră valid
indiferent de numărul de persoane care participă la vot.
(8) Se consideră aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, studenții care
au obținut cel mai mare număr de voturi pentru dintre studenții prezenți la al doilea tur de scrutin, în
limita locurilor repartizate. Dacă, în turul doi, mai mulți studenți care candidează pentru locurile
eligibile obțin același număr de voturi, se organizează tururile de alegeri necesare pentru ocuparea
locurilor respective. Tururile de scrutin se consideră valide indiferent de numărul de studenți care
participă la vot. Buletinul de vot va conține doar studenții cu număr egal de voturi pentru, care nu au
putut fi departajați pentru ocuparea locurilor eligibile. Se declară ales/aleși, în ordinea descrescătoare
a voturilor primite, studentul/studenții care a/au primit cele mai multe voturi pentru din partea
studenților, care au participat la turul de scrutin respectiv.
(9) După finalizarea alegerilor pentru Senatul universitar, biroul electoral al fiecărei facultăți
întocmește un proces-verbal care va conține, în mod obligatoriu, numărul de studenți înscriși în listele
electorale, numărul de studenți prezenți la vot și numele studenților aleși în Senatul universitar.
Art.11 Pierderea calității de reprezentant al studenților în Senatul universitar intervine ca urmare a
abandonului școlar, a dobândirii statutului de absolvent, a demisiei sau a incapacității și este
comunicată președintelui Senatului universitar de către studentul respectiv pentru organizarea de
alegeri parțiale în vederea stabilirii unui nou reprezentant al studenților din Senatul universitar.
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CAPITOLUL IV
ALEGEREA REPREZENTANTULUI STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Art.12 Reprezentantul studenților în Consiliul de administrație al Universității Petrol-Gaze din
Ploiești este ales cu majoritate simplă dintre și de către reprezentanții studenților din Senatul
universitar, cu condiția ca, în momentul exercitării votului, să fie prezenți minimum 2/3 din numărul
total al reprezentanților studenților din Senatul universitar.
Art.13 Pierderea calității de reprezentant al studenților în Consiliul de administrație intervine ca
urmare a abandonului școlar, a dobândirii statutului de absolvent, a demisiei, a demiterii sau a
incapacității, și se comunică rectorului Universității și președintelui Senatului universitar de către
studentul respectiv, în vederea organizării de alegeri.
Art.14 La inițiativa a 1/3 dintre reprezentanții studenților din Senatul universitar, reprezentantul
studenților din Consiliul de administrație poate fi demis cu majoritatea simplă, cu condiția ca în
momentul exercitării votului să fie prezenți minimum 2/3 din numărul total al reprezentanților
studenților din Senatul universitar.

CAPITOLUL V
ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚII ÎN COMISIILE
PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
Art.15 Reprezentantul studenților în CEACU este ales cu majoritate simplă de către reprezentanții
studenților din Senatul universitar, cu condiția ca în momentul exercitării votului să fie prezenți
minimum 2/3 din numărul total al reprezentanților studenților din Senatul universitar.
Art.16 Pierderea calității de reprezentant al studenților în CEACU intervine ca urmare a abandonului
școlar, a dobândirii statutului de absolvent, a demisiei, a demiterii sau a incapacității, și se comunică
rectorului Universității și președintelui Senatului universitar de către studentul respectiv, în vederea
organizării de alegeri.
Art.17 La inițiativa a 1/3 dintre reprezentanții studenților din Senatul universitar, reprezentantul
studenților din CEACU poate fi demis cu majoritatea simplă, cu condiția ca în momentul exercitării
votului să fie prezenți minimum 2/3 din numărul total al reprezentanților studenților din Senatul
universitar.
Art.18 Reprezentantul studenților în CEACF al fiecărei facultăți, este ales cu majoritate simplă de
către studenții reprezentanți din Consiliul facultății respective, cu condiția ca, în momentul exercitării
votului, să fie prezenți minimum 2/3 din numărul total al reprezentanților studenților din Consiliul
facultății.
Art.19 Pierderea calității de reprezentant al studenților în CEACF al fiecărei facultăți intervine ca
urmare a abandonului școlar, a dobândirii statutului de absolvent, a demisiei, a demiterii sau a
incapacității, și se comunică decanului facultății de către studentul respectiv, în vederea organizării
F 003.06/Ed.2
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de alegeri.
Art.20 La inițiativa a 1/3 dintre reprezentanții studenților din Consiliul facultății, reprezentantul
studenților din CEACF poate fi demis cu majoritatea simplă, cu condiția ca, în momentul exercitării
votului, să fie prezenți minimum 2/3 din numărul total al reprezentanților studenților din Consiliul
facultății.

CAPITOLUL VI
ALEGEREA REPREZENTANTULUI STUDENȚILOR
ÎN COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
Art.21 După întrunirea Consiliului Studențesc din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, la prima
ședință a acestuia, se va stabili calendarul depunerilor candidaturilor pentru ocuparea poziției de
reprezentant al studenților în Comisia de etică universitară.
Art.22 Candidaturile studenților se depun la Secretariatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești cu
cel puțin 5 zile calendaristice înainte de alegeri.
Art.23 Candidaturile constau în depunerea CV-ului și a unei scrisori de intenție cu privire la ocuparea
poziției de reprezentant al studenților din cadrul Comisiei de etică universitară.
Art.24 În urma analizei candidaturilor, Consiliul Studențesc din Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești va înainta 3 (trei) propuneri Consiliului de administrație al Universității Petrol-Gaze din
Ploiești.
Art.25 Consiliului de administrație va selecta o singură propunere, pe care o va spune votului
membrilor.
Art.26 Conform Regulamentului de funcționare și procedura de analiză a comisiei de etică a
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Capitolul II, Art. 2, alin. (1) structura comisiei este propusă de
Consiliul de Administrație, avizată de Senatul Universitar și aprobată de rector.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
Art.27 Ediția 1, revizia 0 a prezentei metodologii a fost aprobată în ședința de Senat din data de
11.06.2020 și se aplică începând cu data de 11.06.2020
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