
STATUTUL STUDENŢILOR REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII 
 
Art.1 
Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii se aleg în conformitate cu prevederile 
Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de 
conducere la Universitatea din Oradea. 
 
Art.2 
Senatul Universităţii este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% 
reprezentanţi ai studenţilor. 
 
Art.3 
La Universitatea din Oradea, numărul de membri ai Senatului universitar este 76, din care 57 
cadre didactice şi 19 studenţi. 
 
Art.4 
Numărul de reprezentanţi in Senatul universitar ai studenţilor se stabileşte în 
conformitate cu cota-parte de reprezentare, în funcţie de numărul studenţilor fiecărei facultăţi, 
astfel: 
 

Numărul total al studenţilor înscrişi în 
facultate 

Numărul studenţilor reprezentanţi in Senatul 
universitar 

1-1500 1 
1501-3000 2 
Peste 3000 3 

 
Art.5 
Studenţii sunt reprezentaţi in structurile de deliberare, monitorizare şi evaluare ale 
Universităţii din Oradea. Studenţii - membri ai Senatului îşi aleg un preşedinte care îi 
reprezintă în Senat şi în Consiliul de administraţie. Statutul de student reprezentant nu poate 
fi condiţionat de conducerea universităţii. 
 
Art.6 
Opinia studenţilor, exprimată de reprezentanţii lor autorizaţi ori prin sondaje validate, 
constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a proceselor educaţionale, 
de cercetare şi administrative din cadrul universităţii. 
 
Art.7 
Conducerea deliberativă şi executivă a Universităţii din Oradea monitorizează prin 
intermediul Comisiilor Senatului şi al prorectorului responsabil cu problemele studenţilor 
modul de respectare a drepturilor şi obligaţiilor studenţilor înscrise în Carta Universităţii şi în 
Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului. 
 
Art.8 
Studenţii îşi vor desfăşura şedinţele de alegeri corespunzător calendarului stabilit de Senatul 
universitar, desemnând reprezentanţii în structurile de conducere în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi cu prevederile regulamentului pentru alegeri. 
 
 
 



Art.9 
Studenţii de la toate ciclurile de studii universitare şi formele de învăţământ sunt reprezentaţi 
în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universitar în proporţie de 1/4 din numărul membrilor 
structurilor amintite, conform legii. În funcţie de norma de reprezentare, studenţii îşi aleg 
reprezentanţii lor în aceste structuri. 
 
Art.10 
O pătrime din numărul de locuri din structurile de conducere sunt atribuite reprezentanţilor 
studenţilor. Studenţii îşi stabilesc norma de reprezentare şi graficul adunărilor la nivelul 
specializărilor/programelor de studii, al anilor de studii şi al ciclurilor de studii universitare. 
Adunările sunt legal constituite dacă participă majoritatea studenţilor. Sunt declaraţi aleşi, 
reprezentanţi în Consiliile facultăţilor, candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor 
"pentru" ale studenţilor prezenţi, în ordinea descrescătoare a voturilor şi în funcţie de locurile 
repartizate prin reglementările proprii. 
 
Art.11 
După validarea noului Senat, studenţii membri în Senat îşi vor alege un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar al studenţilor din Senat. 
 
Art.12 
Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului 
universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru 
studenţi, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară. 
 
Art.13 
Studenţii senatori au următoarele drepturi: 
a) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii. Pentru probleme urgente, cu aprobarea 
Preşedintelui studenţilor, se poate apela la votul electronic. Membrii Consiliului studenţilor 
Senatori care sunt împotrivă sau se abţin vor trimite, până la termenul fixat, un e-mail cu 
opţiunea dânşilor, la adresa stabilită de Preşedintele studenţilor. În cazul membrilor studenţi 
ai Senatului care nu trimit email se consideră vot ”pentru” adoptarea propunerii supuse 
votului membrilor studenţi ai Senatului universitar 
b) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului 
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat 
d) Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte și Secretar General ai 
studenţilor din Senat şi în Consiliul Naţional al Studenţilor 
e) Să aibă majoritate de membri în comisiile privind bursele, căminele, reducerile pe 
transportul în comun acordate de stat şi taberele studenţeşti 
 
Art.14 
Studenţii senatori au următoarele obligaţii: 
a) Să participe la şedinţele Senatului 
b) Să participe la şedinţele pregătitoare, convocate de preşedintele sau vicepreşedintele 
studenţilor din Senat. La trei absenţe nemotivate, în cadrul acestor şedinţe din cadrul 
Comisiei studenţilor senatori, studentul respectiv va primi o mustrare scrisă, ce îi va fi 
comunicată personal, precum şi decanului respectivei facultăţi, pe care o reprezintă, pentru a 
lua măsurile ce se impun. 
c) Să informeze studenţii pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului 
d) Să promoveze interesele studenţeşti în Senatul Universităţii 



e) Să aibă întâlniri lunare cu reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor în vederea 
identificării intereselor şi problemelor studenţilor pe care îi reprezintă 
f) Să desfăşoare cel puţin două întâlniri pe semestru cu studenţii facultăţii pe care îi reprezintă 
 
Art.15 
Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul general al studenţilor din Senat sunt aleşi în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru 
structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea 
 
Art.16 
Preşedintele studenţilor din Senat are următoarele drepturi: 
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea, în 
condiţiile legii 
b) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat 
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Consiliul de Administraţie al Universităţii 
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului 
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor 
f) Să semneze acorduri cu instituţii publice, firme private sau federaţii naţionale studenţeşti 
pentru obţinerea de beneficii pentru studenţii Universităţii din Oradea 
g) Să beneficieze de un birou şi de o bază materială minimală în cadrul Universităţii 
h) Să prezideze şedinţele Consiliului Studenţilor din Senat 
 
 
Art.17 
Preşedintele studenţilor din Senat are următoarele atribuții: 
a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor în organismele din care face parte 
b) Să aibă orar cu publicul de minim cinci ore săptămânal 
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiliul de 
Administraţie al Universităţii 
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate 
e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu privire la 
funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii 
f) Să aibă afişate pe site-ul Universităţii şi la avizierele facultăţilor adresa de mail, locul şi 
programul de audienţe 
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i reprezintă 
h) Să colaboreze cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului şi cu prorectorii în 
vederea îmbunătăţirii vieţii studenţilor universităţii, a identificării problemelor şi a găsirii 
mijloacelor celor mai adecvate pentru rezolvarea acestora. 
 
Art.18 
Vicepreşedintele studenţilor din Senat poate fi delegat de preşedinte pentru a-l reprezenta 
atunci când acesta nu poate participa la exercitatea atribuţiilor ce îi revin. 
Vicepreşedintele studenţilor din Senat are următoarele drepturi: 
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea în 
condiţiile legii în absenţa Preşedintelui 
b) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat  
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Consiliul de Administraţie al Universităţii în 
absenţa Preşedintelui 
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului 
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor 



f) Să aibă acces la biroul studenţilor senatori şi să aibă o bază materială minimală în cadrul 
Universităţii 
g) Să prezideze şedinţele Consiliului Studenţilor din Senat în absenţa Preşedintelui 
h) Să asigure interimatul funcţiei de Preşedinte în cazul eliberării acesteia în condiţiile Art. 29 
din prezentul Statut 
 
 
Art.19 
Vicepreşedintele studenţilor din Senat are următoarele atribuții: 
a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor în organismele din care face parte 
b) Să aibă orar cu publicul de minim trei ore săptămânal 
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiliul de 
Administraţie al Universităţii 
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate 
e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu privire la 
funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii 
f) Să aibă afişat pe site-ul Universităţii, adresa de mail, locul şi programul de audienţe şi la 
avizierele facultăţii 
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i reprezintă 
h) Să răspundă de relaţia cu reprezentanţii studenţilor din cămine 
i) Să colaboreze cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului şi cu prorectorii în 
vederea îmbunătăţirii vieţii studenţilor universităţii, a identificării problemelor şi a găsirii 
mijloacelor celor mai adecvate pentru rezolvarea acestora. 
 
 
Art.20 
Secretarul general al studenţilor din Senat poate fi delegat de preşedinte şi vicepreşedinte 
pentru a-i reprezenta atunci când aceştia nu pot participa la exercitatea atribuţiilor ce le revin. 
Secretarul general are următoarele drepturi: 
a) Să reprezinte Studenţii în Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea în 
condiţiile legii, în absenţa Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui 
b) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat 
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Consiliul de Administraţie al Universităţii în 
absenţa Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui 
d) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului 
e) Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Naţional al Studenţilor 
f) Să aibă acces la biroul studenţilor senatori şi o bază materială minimală în cadrul 
Universităţii 
g) Să prezideze sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat în absenţa Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui 
h) Să asigure interimatul funcţiei de Vicepreşedinte în cazul eliberării acesteia  
 
Art.21 
Secretarul general are următoarele atribuții:  
a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor în organismele din care face parte 
b) Să aibă orar cu publicul de minim două ore saptămânal 
c) Să informeze studenţii din Senat asupra problemelor dezbătute în Consiliul de 
Administraţie al Universităţii 
d) Să se informeze asupra problemelor studenţilor din Universitate 



e) Să sesizeze şi să propună soluţii conducerii operative a Universităţii cu privire la 
funcţionarea serviciilor care operează cu studenţii. 
f) Să aibă afişat pe site-ul Universităţii adresa de mail, locul şi programul de audienţe şi la 
avizierele facultăţii 
g) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i reprezintă 
h) Să răspundă de relaţia cu organizaţiile studenţeşti legal constituite precum şi de 
constituirea de organizaţii studenţeşti la nivelul facultăţilor 
i) Păstrează toată documentaţia Consiliului Studenţilor 
j) Notifică forurile elective cu privire la problemele de conduită (precum absenţe de la 
şedinţe) ale studenţilor senatori  
 


