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REGULAMENT PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR
Capitolul I- Principiu
Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în
cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universităţii şi ale instituţiilor statului din acest
sector, decurg din Principiile Declaraţiei de la Lisabona, fiind în concordanţă cu Principiile
Procesului de la Bologna şi cu legile Statului Român. Studenţii, prin reprezentanţii acestora,
trebuie să fie parteneri decizionali în cadrul tuturor structurilor din segmentul educaţional şi
nu doar clienţi ai serviciilor educaţionale, având dreptul de a decide în cadrul tuturor
aspectelor din mediul educaţional.
Capitolul II - Norme generale
În Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I
al Romaniei” din Timişoara, reprezentarea studenţilor se desfăşoară la nivel de grupă, an,,
consiliului facultăţii, senat universitar, consiliu de administratie al Universitatii. De
asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în toate comisiile sau mecanismele cu rol decizional
sau consultativ la nivelul Universităţii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului
,,Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara precum si facultatilor acesteia.
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai
I al Romaniei” Timisoara sunt:
a) şef de grupă
b) şef de an
c) studenţi consilieri (25% din numărul total al membrilor consiliilor)
d) studenţi senatori (25% din numărul total al membrilor senatului)
e)sefi de paliere
f) şefi de cămin
g) reprezentanţi în Comisia de etică
h) reprezentanţi în Comisia de calitate
i) reprezentanţi în alte comisii ale U.S.A.M.V.B Timisoara.
Art.1 Alegerile pentru studenţii reprezentanţi sunt organizate de către studenţi,
reprezentaţi prin Liga Studentilor Agrowest U.S.A.M.V.B ,,Regele Mihai I al Romaniei” din
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Timişoara-LS AGROWEST, în calitate de organizaţie studenţească legal constituită şi
reprezentativă la nivelul Universităţii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului
,,Regele Mihai I al Romaniei” Timisoara-U.S.A.M.V.B.T, la începutul fiecărui an
universitar(acolo unde este cazul), nu mai devreme de 3 săptămâni şi nu mai târziu de 5
săptămâni de la începutul acestuia.
a) Procedurile de alegere vor fi uniforme la nivelul întregii Universităţi de Stiinte Agricole si
Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” Timisoara
b) Procesul electiv va fi transparent in toate etapele de desfasurare
Art.2 Durata mandatului oricărui student reprezentant este de 2 ani, acesta având dreptul
de a fi reales la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe care le
poate avea un student reprezentant nu este limitat. . Studenţii reprezentanti cu realizări
deosebite în cadrul Ligii Studenţilor Agrowest USAMVBT(inclusiv in cadrul structurii in care
sunt reprezentanti), au dreptul de a continua sau nu mandatul (fara a mai fi supusi unui
proces de alegere) in funcţie de propria lor voinţă, atat timp cat sunt studenti, indiferent
daca trec dintr-un ciclu de studii in altul(licenta,masterat,doctorat) .
Art.3 Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student
reprezentant
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant
aparţine tuturor studenţilor care urmează cursurile la zi ale unei facultăţi USAMVB,,Regele
Mihai I al Romaniei” din Timisoara (nivel licenţă, masterat,doctorat) şi nu poate fi limitat din
motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxare, număr de restanţe, experienţă
precedentă, sau oricare alt criteriu.
(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi şi nu au fost
reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor.
(3) Nu au dreptul de a candida studenţii angajaţi ai Universităţii.
(4) Nu au dreptul de a candida studenţii cu funcţii de conducere în partide politice.
(5) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nicio formă, toţi candidaţii care îşi exprimă intenţia
de a candida având dreptul de a fi aleşi.
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(6) Toţi studenţii au dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentanţi din
grupa/anul/facultatea din care fac parte.
(7) Fiecare student votează pe grupa, anul, facultatea din care aparţine, în funcţie de
nivelul la care este ales studentul reprezentant.
(8) Studenţii care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate, a carnetului de
student, a paşaportului, a oricărei alte legitimaţii cu poză.
Art. 4 Toţi candidaţii au dreptul la o campanie de promovare în cursul căreia pot utiliza
infrastructura universităţii.
Art. 5 Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori in toate etapele procesului electoral.
Art. 6 Se recomandă participarea altor membrii ai comunităţii academice, în afara
studenţilor, ca observatori la procesul electiv, precum şi a unor structuri civice sau
organizaţii nonguvernamentale care au drept obiect de activitate educaţia, democraţia,
transparenţa informaţională, etc. pentru a certifica buna desfăşurare a procesului
electiv.(Spre exemplu la alegerile sefilor de grupa/an este indicata prezenta decanului
anului respectiv).
Art. 7 Toţi studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să respecte prevederile Cartei universitare,
prezentului regulament de reprezentare, precum şi a altor regulamente adoptate de către
Senatul universităţii, în măsura în care acestea nu încalcă dreptul fundamental de acces la
reprezentare.
Art. 8 Studentii reprezentanţi au obligaţia de a păstra contactul cu studenţii reprezentaţi.
Art. 9 Studenţii reprezentanţi au obligaţia să facă publică şi să denunţe orice tentativă de
influenţare a deciziilor sale.
Art. 10 Studenţii reprezentanţi au dreptul de a folosi baza materială a universităţii în
activităţile de reprezentare. De asemenea, au dreptul de a recupera examenele,
laboratoarele şi seminariile gratuit, dacă lipsesc de la acestea din motive strict legate de
activitatea de reprezentare.
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Art. 11 Influenţarea activităţii academice de către poziţiile asumate de către studenţii
reprezentanţi
(1) Este interzisă influenţarea activităţii academice a studenţilor reprezentanţi pe baza
deciziilor pe care aceştia şi le asumă în cadrul activităţii de reprezentare.
(2) În cazul nerespectării prevederilor Art. 11 alinat (1) orice persoană poate sesiza
Comisia de Etică a Universităţii.
Art. 12 In cazul in care se constata interesul scazut pentru functia de student
reprezentant(se inscrie un singur candidat) acesta va fi desemnat student reprezentant. In
cazul in care se constata interesul scazut al studentilor pentru desemnarea unui student
reprezentant atunci procesul electiv se va desfasura pe baza criteriului de
reprezentativitate al specializărilor Facultăţii.- Art. 170 din Carta Universitară(studentilor
candidati li se inmaneaza un tabel semnat şi parafat de către reprezentantii Ligii Studentilor
Agrowest, în care vor trebui să se regăsească numele,prenumele şi semnăturile, prin care
studenţii anului respectiv de la specializarea respectivă îşi dau acordul de susţinere a
candidatului- si astfel va fi numit reprezentant studentul care va avea procentajul cel mai
ridicat).

Capitolul III - Studenţii reprezentanţi la nivel de grupe, an şi cămine
Art. 13 Şefii de grupă sau de an sunt reprezentanţi ai studenţilor care au rolul de a asigura
comunicarea între studenţi şi conducerea facultăţilor şi a Universităţii, inclusiv între studenţi
şi reprezentanţii acestora în Consiliu Facultatii şi Senatul Universitar.
Art. 14 Şefii de cămin/palier reprezintă interesele studenţilor din fiecare cămin/palier al
USAMVBT.

Art. 15 Şefii de grupă/de an au următoarele drepturi:
(a) De a fi informaţi cu privire la toate deciziile care afectează grupa/anul pe care îl
reprezintă
(b)
De a programa examenele studenţilor pe care îi reprezintă, după consultarea
prealabilă a acestora şi a profesorilor examinatori.
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Art. 16 Şefii de grupă /de an au următoarele obligaţii:
(a) De a informa studenţii pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea de decizii care îi
afectează, inclusiv decizii la nivelul consiliilor facultăţii şi ale senatului universitar.
(b) De a consulta studenţii reprezentaţi cu privire la programarea examenelor sau cu
privire la agendele de reprezentare din senate şi consilii.
(c) De a se consulta cu studenţii consilieri şi senatori în privinţa activităţii de reprezentare.

3.1 - Procedura de alegere a studenţilor şefi de grupe
Art. 17 Oricare student din grupa respectiva are dreptul de a candida pentru funcţia de
student reprezentant ca şef de grupă.
Art. 18 Votul pentru şef de grupă este direct, deschis şi public. Dreptul de a vota îl au toţi
studenţii din grupa la nivelul căruia se desfăşoară alegerile.
Art. 19 Studenţii care doresc să candideze ca şefi de grupă îşi anunţă intenţia de a candida
până în momentul desfăşurării alegerilor.
Art. 20 Data alegerilor pentru şef de grupă este stabilită de către toţi studenţii grupei cu
minim 5 zile înainte de data desfăşurării acestora .
Art. 21 Pentru alegerile de şef de grupă se constituie o comisie electorală numai în cazul
contestării alegerilor. Comisia electorală este formată din 2 reprezentanţi ai Ligii Studentilor
Agrowest USAMVBT si decanul anului respectiv, care monitorizează o nouă desfăşurare a
alegerilor.
Art. 22 Numele şi datele de contact ale şefului de grupă ales sunt comunicate de către
acesta secretariatului facultăţii şi Ligii Studentilor Agrowest U.S.A.M.V.B.T pentru a
eficientiza derularea activităţilor de informare
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3. 2 - Procedura de alegere a studenţilor şefi de cămin/sefi de palier
Art. 23 Oricare student locatar al caminului/palierului respectiv are dreptul de a candida
pentru funcţia de student reprezentant ca şef de cămin/sef de palier.
Art. 24 Votul pentru şef de cămin/sef de palier este direct, deschis şi public. Dreptul de a
vota îl au toţi studenţii din căminul/palierul la nivelul căruia se desfăşoară alegerile.
Art. 25 Pentru a vota, studenţii se legitimează cu legitimaţia de cămin sau cu buletinul.
Art. 26 Studenţii care doresc să candideze ca şefi de cămin/palier trebuie să-şi anunţe
intenţia de a candida cu minim 3 zile înainte de data alegerilor. Aceştia trebuie să depuna
in varianta fizica cererile la sediul LS AGROWEST – USAMVBT Cladirea Facultatilor de
TPA si MANAGEMENT – parter in imediata apropiere a amfiteatrului galben)
Art. 27 Procesul electiv pentru desemnarea şefului de cămin/palier este organizat de 2
reprezentanţi ai LS AGROWEST – USAMVBT care redactează un proces-verbal la sfârşitul
procesului electiv.
3.3 - Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi la nivel de an
Art. 28 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant ca
şef de an.
Art. 29 Votul pentru şef de an este direct, deschis şi public.
Art. 30 Dreptul de a vota îl au toţi studenţii din anul respectiv la nivelul căruia se
desfăşoară alegerile.
Art. 31 Studenţii care doresc să candideze ca şefi de an îşi anunţă intenţia de a candida cu
minim 3 zile înainte de data alegerilor. Intenţia de a candida este comunicată şefilor de
grupă şi Ligii Studentilor AGROWEST – USAMVBT.
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Art. 32 Data alegerilor pentru şef an este stabilită de către şefii de grupă si un reprezentant
LS AGROWEST U.S.A.M.V.B.T
Art. 33 Pentru alegerile de şef de an, se constituie o comisie electorală, formată din 1
reprezentant al LS AGROWEST – USAMVBT si 2 şefi de grupă. Comisia electorală va
întocmi un proces verbal la sfărşitul procesului electiv.
Art. 34 Şeful de an ales comunică secretariatului facultăţii alegerea sa.
3.4 Studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii
3.4.1 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Consiliul facultăţii
Art. 35 Studenţii reprezentanţi din Consiliile Facultăţilor (studenţii consilieri) sunt
reprezentanţii studenţilor la nivelul Consiliilor Facultăţilor în cadrul Universităţii de Stiinte
Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara.
Art. 36 Studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de minim 25% din totalul membrilor
Consiliului.
Art. 37 În cazul în care există un Birou Permanent al Consiliului, unul dintre membrii
acestuia este student.
Art. 38 Reprezentantii studentilor din Consiliul Facultatii au următoarele drepturi :
(a) Sa voteze în Consiliul Facultatii în conditiile legii
(b) Sa fie informati, în timp util, despre întrunirile Consiliului Facultăţii şi să le fie puse la
dispoziţie materialele care vor fi discutate în Consiliu
(c) Să fie aleşi membri în Senatul Universităţii
(d) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultăţii
(e) De a lua parte ca observatori la şedinţele de catedră ale diverselor specializări din
cadrul facultăţii, şi de a lua cuvântul în cadrul acestora.
Art. 39 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii:
(a) Să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii
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(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu
aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprinde
(c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile consiliului facultăţii
3.5 - Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Consiliul facultăţilor
Art. 40 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant în
Consiliul facultăţii, indiferent de an, specializare sau ciclu.
Art. 41 Studenţii care doresc să candideze îşi anunţă intenţia de a candida la sediul Ligii
Studentilor AGROWEST – USAMVBT.
Art. 42 Înscrierea candidaţilor
(1) Pentru a se înscrie, candidaţii sunt obligaţi să depună o scrisoare de intenţie de 1
pagină A 4 şi un Curriculum Vitae. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage după sine
invalidarea candidaturii.
(2) Conţinutul scrisorii de intenţie şi al CV-ului devine public în momentul depunerii
candidaturii.
(3) Conţinutul scrisorii de intenţie şi al CV-ului nu constituie criteriu de selectare a
candidaţilor sau de invalidare a unei candidaturi.
Art. 43 Alegerile pentru studenţii reprezentanţi se desfăşoară la cel mult 6 săptămâni de la
începutul anului universitar. Perioada în care candidaţii au dreptul de a îşi susţine
candidatura şi de a întreprinde o campanie electorală este de minim o săptămână.
Art. 44 Votul este secret, unic şi direct şi se desfăşoară pe durata unei zile întregi (minim 8
ore). Ziua votului este obligatoriu o zi lucrătoare.
Art. 45 Studenţii votează pe baza unui buletin de vot care include numele tuturor
candidaţilor. Buletinele de vot sunt puse într-o urnă sigilată.
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Art. 46 Locaţia urnelor este publică şi se anunţă anunţată cu minim 5 zile înainte de
desfăşurarea alegerilor.
Art. 47 Studenţii care votează sunt consemnaţi pe listele cu studenţi ale fiecărei facultăţi.
Art. 48 Voturile sunt numărate după închiderea perioadei de votare, iar rezultatele sunt
publicate până cel târziu la ora 12:00 din prima zi după desfăşurarea alegerilor
Art. 49 Observatorii şi candidaţii pot supraveghea procesul de numărare a voturilor şi
oricare altă etapă a procesului electiv
Art. 50 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele votului pot depune contestaţii în ziua afişării
rezultatelor.
Art. 51 Studenţi consilieri devin candidaţii care primesc cele mai multe voturi, în ordine
descrescătoare, până la ocuparea numărului de locuri rezervate studenţilor în Consiliul
facultăţii respective
Art. 52 În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil, studentul consilier este ales
prin votul şefilor de an.
Art. 53 Pentru a organiza alegerile se constituie o comisie electorală compusă din 2 şefi de
an şi 1 reprezentant al LS AGROWEST. În cazul în care nu există suficienţi şefi de an
voluntari pentru comisia de alegeri, aceasta este desemnată în întregime de către LS
AGROWEST . Şefii de an sau membrii LS AGROWEST care candidează nu pot face parte
din comisie.
Art. 54 Comisia electorală este obligată să întocmească procese verbale pentru toate
etapele de votare, numărare a voturilor şi organizare a alegerilor
Art. 55 Au dreptul de a fi observatori profesori, membrii ai unor organizaţii nonguvernamentale relevante, foşti studenţi reprezentanţi şi candidaţii
Art. 56 Observatorii pot supraveghea toate etapele desfăşurării procesului electiv, şi pot
face sesizări pe marginea desfăşurării acestuia
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Art. 57 LS AGROWEST – USAMVBT sau facultatea în cadrul căreia se desfăşoară
alegerile pot cofinanţa campaniile electorale ale candidaţilor, cu condiţia cofinanţării egale a
tuturor celor care solicită sprijin în acest sens.

Art. 58 Locurile vacante în Consiliul Facultatii
(1) În cazul în care nu sunt aleşi consilieri pe toate locurile puse la dispoziţia studenţilor,
LS AGROWEST numeşte un reprezentant interminar.
(2) În cazul în care orice student al unei facultăţi în care există reprezentanţi interminari
în Consiliu doreşte să candideze pentru funcţia de student consilier, se organizează
alegeri parţiale în maximum 3 săptămâni de la data la care acesta înaintează LS
AGROWEST o scrisoare de intenţie în acest sens.
(3) Mandatul reprezentantului intermiar încetează la o zi după desfăşurarea alegerilor,
când mandatul de reprezentare este preluat de studentul consilier ales ca urmare a
desfăşurării acestora.
3.6 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Senatul Universitar
Art. 59 Studentii senatori sunt reprezentanţii studenţilor în Senatul Universitar şi se aleg pe
o perioadă de 2 ani, dintre reprezentanţii studenţilor în consilile facultăţilor.
Art. 60 Numărul studenţilor senatori
(2) Numărul de studenţi din Senatul Universitar pe fiecare Facultate în parte este de unul,
în afara cazului în care apar modificări în acest sens în regulamentele Universităţii. (3)
Numărul total de studenţi în Senatul Universitar este de minim 25% din totalul membrilor
acestuia.
Art. 61 Dreptul de a alege studentul senator pe fiecare facultate îl au studenţii consilieri din
Consiliul facultăţii.
Art. 62 Reprezentantii studentilor din Senatul Universitar au următoarele drepturi :
(a) Să voteze în Senatul Universitar în conditiile legii
(b) Să fie informaţi, în timp util, despre întrunirile Senatului Universitar şi să le fie puse la
dispoziţie materialele care vor fi discutate în Senat
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(c) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Senatului Universitar
Art. 63 Reprezentanţii studenţilor în Senat au următoarele obligaţii:
(a) Să participe la şedinţele Senatului Universitar
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu
aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprinde
(c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Senatului Universitar
(d) Studentul membru al Biroului Senatului are obligaţia de a consulta studenţii consilieri
pe marginea activităţii de reprezentare pe care o întreprinde
3.7 - Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Senatul Universitar al
Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al
Romaniei” din Timisoara
Art. 64 Studentul senator din partea fiecărei facultăţi este ales dintre studenţii consilieri din
Consiliul respective facultăţi.
Art. 65 Alegerile pentru studentul senator au loc la cel mult o săptămână de la validarea
rezultatelor alegerilor pentru studenţii reprezentanţi în consiliul facultăţii şi la cel mult 6
săptămâni de la începutul anului universitar
Art. 66 În caz de egalitate de voturi, studentul consilier cu cele mai multe voturi obţinute în
cadrul alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii devine student
senator.
Art. 68 Studenţii consilieri desemnează şi un suplinitor pentru studentul senator , care
poate participa la şedinţele de senat în cazul absenţei studentului senator ales.
Art. 69 În cazul în care mai mulţi studenţi consilieri candidează pentru funcţia de student
senator, cel cu al doilea număr de voturi devine suplinitor. În caz de egalitate de voturi
pentru suplinitor, acesta este desemnat de către studentul senator ales.
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Art. 70 Pentru alegerea studentului senator şi a studentului senator suplinitor, se constituie
comisie electorală compusă din 1 reprezentant al Ligii Studentilor Agrowest USAMVBT si
2şefi de an, la solicitarea studenţilor consilieri. În cazul în care nu există şefi de an care să
dorească să participe la comisia electorală, aceştia pot fi substituiţi de membrii LS
AGROWEST USAMVBT sau de alţi studenţi consilieri.
Art. 71 Studentul senator ales pe fiecare facultate are obligaţia de a redacta un proces
verbal semnat de către toţi studenţii consilieri. În cazul constituirii unei comisii electorale,
procesul verbal este redactat de către aceasta.
Art. 72 Liga Studentilor Agrowest din U.S.A.M.V.B.T. desemnează un student senator de
drept, în afara studenţilor senatori reprezentanţi ai facultăţilor, la cel mult 6 săptămâni de la
începerea anului universitar.
Art. 73 Liga Studentilor Agrowest din U.S.A.M.V.B.T. desemnează un reprezentant în
Biroul senatului. Acesta este obligat să consulte şi să informeze studenţii senatori cu privire
la activitatea şi poziţiile sale în mod regulat.
Capitolul IV - Revocarea studenţilor reprezentanţi
Art. 74 Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
(a) prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face
pe baza unei propuneri venite din partea Ligii Studentilor Agrowest U.S.A.M.V.B. Timişoara
sau prin petiţie semnată de un număr de studenţi egal cu minim 50% din numărul celor
care şi-au exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus spre revocare
(b) În cazul în care lipseşte la două şedinţe cumulate, ale organismului din care face parte,
fără a notifica, în scris, în prealabil, cu motivarea semnată de Decan pentru Consiliu,
respectiv Rector/Prorector pentru Senat
(c) În cazul în care reprezentantul lipseşte la 3 şedinţe ale organismului din care face
parte, cu notificare prealabilă.
(d) În cazul revocării se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă,
putând candida şi studentul reprezentant revocat precum şi alţi studenţi, cu aceleaşi reguli
ca la alegerile obişnuite, dar la cel mult 4 săptămâni de la data revocării.
Art. 75 Nu sunt considerate motive valide de absenţă:
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(a) Sesiunea de examene, cu excepţia cazului în care examinarea va avea loc în
următoarele 24 de ore.
(b) Cursurile, seminarele, laboratoarele, lucrările practice, acestea urmând a fi recuperate
ulterior
Capitolul V - Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 76 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă
reglementare privind reprezentarea studenţilor, cu excepţia prevederilor Cartei universitare
în acest sens sau a oricăror transpuneri ale normelor legale.
Art. 77 Prezentul regulament poate fi schimbat la propunerea Ligii Studentilor Agrowest
USAMVBT, a două treimi din numărul studenţilor şefi de an sau a 51% din studenţii
USAMVBT, pe bază de petiţie semnată.
Art. 78 Data exactă a desfăşurării alegerilor, pe fiecare facultate, pentru studenţii consilieri,
este stabilită de Liga Studentilor Agrowest din Universiatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara.
Art. 79 Orice alegeri de studenţi reprezentanţi în consiliile facultătiilor sau în senatul
universitar, desfăşurate în afara acestui regulament, sunt nule de drept.
Art. 80 Prezentul regulament a fost redactat de către reprezentanţii studenţilor constituiţi în
Liga Studentilor Agrowest din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a
Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara şi de către majoritatea studenţilor
reprezentanţi în consilii şi senate şi completează prevederile din Carta universitară
privitoare la alegerea studenţilor reprezentanţi, ţinând cont de condiţiile specifice ale
reprezentării studenţeşti.
Art. 81 Liga Studentilor Agrowest Timişoara – LS AGROWEST, împreună cu studenţii
senatori din fiecare facultate şi studentul senator de drept, este împuternicită să aducă
completări prezentului regulament.
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Art. 82 Pînă la data validării alegerilor, oricare funcţie de student reprezentant este deţinută
de studentul reprezentant desemnat pe anul anterior, data terminării mandatului acestuia
fiind data validării procesului electiv.
Art. 83 Secretariatele sunt obligate să pună la dispoziţia organizatorilor alegerilor pentru
studenţi reprezentanţi toate informaţiile solicitate de către aceştia pentru buna desfăşurare
a alegerilor.
Art. 84. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universitar în data de
20.01.2010 şi a fost modificat în conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 7359/11.12.2014.
Preşedinte al Ligii Studenţilor AGROWEST
Gabriel-Adrian Bisorca
Rector,
Prof.univ. dr.ing. Pîrşan Paul
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