
Metodologie de alegeri a studenţilor reprezentanţi în forurile decizionale –  
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

 
Titlul I - Principii 

 
 Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în cadrul 
tuturor nivelelor decizionale ale Universităţii, decurg din Principiile Declaraţiei de la Lisabona, 
fiind în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011. Studenţii, în speţă 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. 
 Prezenta metodologie se aplică tuturor studenţilor înmatriculaţi la Universitatea de Artă şi 
Design din Cluj-Napoca şi tuturor studenţilor reprezentanţi aleşi în mod democratic pentru a 
reprezenta interesele studenţilor. 

 
 Titlul II - Norme generale 

 
Art. 1 În Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, reprezentarea studenţilor se 
desfăşoară la nivel de Consiliu de facultate, Senat universitar şi Consiliu de administraţie. De 
asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în toate comisiile sau structurile cu rol decizional sau 
consultativ la nivelul Universităţii de Artă şi Design din  Cluj-Napoca în conformitate cu 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Cartei Universitare. 
 
Art. 2  Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii de Artă şi Design 
din Cluj – Napoca sunt: 
a) studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii (minim 25% din numărul total de membri ai 
consiliilor la nivel de facultate) 
b) studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii (minim 25% din numărul total de membri ai 
senatului) 
c)  studenţi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie (1 membru) 
d)  studenţi reprezentanţi în Comisia de etică şi deontologie (1 membru) 
e)  studenţi reprezentanţi în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (1 membru) 
f)  studenţi reprezentanţi în Comisia pentru probleme studenţeşti (25% din numărul total de 
membri ai comisiei) 
g)  studenţi reprezentanţi în Comisia de dezvoltare a curriculei (1 membru) 
i)   studenţi reprezentanţi în Comisia de cercetare ştiinţifică (1 membru) 
 
Art. 3 
(1) Alegerile pentru studenţii reprezentanţi în forurile decizionale sunt organizate de către 
studenţi, reprezentaţi prin Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 
(denumită în continuare ASUAD), în calitate de organizaţie studenţească legal constituită şi 
reprezentativă la nivelul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, care îşi asumă ca misiune 
reprezentarea drepturilor studenţilor din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca. 



(2) Procedurile de alegere vor fi uniforme la nivelul întregii universităţi, indiferent de 
specializare.  
(3) Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfăşurare. 
(4) Reprezentanţii în Comisii sunt aleşi de către ASUAD conform Calendarului pentru 
organizarea alegerilor în Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca. 
 
Art. 4 Durata mandatului oricărui student reprezentant în Consiliul facultăţii / Senat este 
condiţionată de păstrarea statutului deţinut la data alegerii lor. Un student poate îndeplini funcţia 
de student reprezentant maxim două mandate. 
 
Art. 5 Informarea şi convocarea studenţilor reprezentanţi pentru şedinţe sau întâlniri de lucru 
se realizează în timp util de către Secretariatul UAD şi ASUAD. Ordinea de zi şi materialele de 
lucru care urmează a se discuta în şedinţele de Senat, Consiliul facultăţii, Consiliul de 
Adminstraţie sau Comisii vor fi puse la dispoziţia studenţilor reprezentanţi pentru a fi studiate în 
vederea  luării deciziilor în cunoştinţă de cauză. 
 
Art. 6 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 înmatriculaţi la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi nu poate fi 
îngrădit din motiv de vârstă, etnie, religie, sex, medie, an de studiu, specializare, regim de 
finanţare, număr de restanţe, experienţă precedentă, sau oricare alt criteriu.       
(2) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de student reprezentant în Consiliul facultăţii, 
Senat sau Consiliul de Administraţie studenţii angajaţi (personal asociat care efectuează 
activităţi didactice în regim de plată cu ora) în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj - 
Napoca. 
(3) Nu au dreptul de a candida studenţii cu funcţii de conducere în partide politice sau în 
organizaţiile de tineret ale partidelor politice. 
(4) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nicio formă, toţi candidaţii care îşi exprimă intenţia de a 
candida având dreptul de a fi aleşi. 
(5) Toţi studenţii au dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentare. 
(6) Studenţii prezenţi la vot se vor legitima cu cartea de identitate sau paşaport însoţit de 
carnetul de student sau legitimaţia de transport, vizate pe anul universitar în care se desfăşoară 
alegerile. 
 
Art. 7 Toţi candidaţii au dreptul la o campanie de promovare. 
 
Art. 8 ASUAD Cluj-Napoca este obligată să facă publice studenţilor toate datele privitoare la 
desfăşurarea alegerilor pentru studenţii reprezentanţi, începând cu trei săptămâni înainte de 
demararea alegerilor. 
 
Art. 9 Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori în toate etapele procesului electoral. 
 
Art. 10 Toţi studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să respecte prevederile Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, a Cartei universitare, prezentei metodologii, precum şi a altor regulamente adoptate 



de către Senatul Universităţii, în măsura în care acestea nu încalcă dreptul fundamental de 
acces la reprezentare.  
 
Art. 11  
(1) În situaţii speciale, studenţii reprezentanţi la nivel de Senat pot să delege omologii din cadrul 
Consiliului facultăţii şi viceversa.  
(2) Aceste cazuri implică situaţii motivate de lipsa pe o perioadă determinată a studentului 
reprezentant în mobilităţi / plasamente ERASMUS ori alte cazuri speciale ce reţin (cu motivarea 
de rigoare) studentul reprezentant de la exercitarea atribuţiilor mai mult de 2 luni şi maxim un 
semestru. 
(3) Pentru ca procesul de delegare să fie valid, este nevoie de o delegaţie scrisă şi semnată de 
către studentul reprezentant ce este înlocuit, prezentată Consiliului Director ASUAD sau 
coordonatorului departamentului Educaţional ASUAD, şi înaintată prorectorului sau 
prodecanului înainte de şedinţă. 
(4) În situaţii ce presupun lipsa pe un anumit termen a studentului, procesul de delegare este 
raportat Secretariatului UAD, precum şi datele de contact ale studentului delegat. 
(5) În cazul în care studentul reprezentant asigură funcţia de reprezentare atât în Senatul 
universităţii cât şi în Consiliul Facultăţii, acesta se poate consulta cu ASUAD în vederea 
delegării altui student şi asigurării unui interimat pe perioada necesară. 

 
Art. 12  
(1) Studenţii reprezentanţi au o serie de drepturi şi obligaţii ce decurg din Codul de drepturi şi 
obligaţii ale studenţilor, secţiunea referitoare la studenţii reprezentanţi şi din celelalte 
reglementari ale universităţii. 
(2)  Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a păstra contactul cu studenţii reprezentaţi şi de a 
colabora cu ASUAD în vederea apărării drepturilor studenţilor înmatriculaţi la Universitatea de 
Artă şi Design din Cluj-Napoca. 
(3) Studenţii reprezentanţi au dreptul la liberă exprimare şi dreptul de a face publice deciziile  
care se iau în cadrul organismelor din care fac parte. 
(4) Studenţii reprezentanţi au obligaţia să facă publică şi să denunţe orice tentativă de 
influenţare a deciziilor sale. 
(5) Studenţii reprezentanţi au dreptul de a folosi baza materială a universităţii în activităţile de 
reprezentare. De asemenea, au dreptul de a recupera seminariile sau orele de atelier, dacă 
lipsesc de la acestea din motive strict legate de activitatea de reprezentare.   
(6) Studenţiilor reprezentanţi nu le este afectată activitatea academică prin asumarea 
responsabilităţilor ce rezultă din calitatea de student reprezentant.  
(7) Studenţii reprezentanţi au dreptul conform Cartei universitare de a fi înştiinţaţi de şedinţele 
de Senat, Consiliul facultaţii sau Consiliul de administraţie cu cel puţin 3 zile înainte de data 
desfaşurării şedinţei ordinare şi cu cel puţin 1 zi înaintea şedinţei extraordinare, iar convocarea 
este obligatoriu însoţită de comunicarea ordinii de zi. Înştiinţarea studenţilor reprezentanţi revine 
în responsabilitatea ASUAD sau a Secretariatului universităţii, după caz.  
 
 



Art. 13  Influenţarea activităţii academice de către poziţiile asumate de către studenţii 
reprezentanţi 
(1) În baza principiului libertăţii de exprimare 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. 12, orice persoană poate sesiza Comisia de Etică şi 
deontologie a Universităţii. 
 

 
Titlul III - Studenţii reprezentanţi în Consiliul Facultăţii,  

în Senatul Universităţii şi în Comisiile UAD 
 
 

Subtitlul 1 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii 
 
 
Art. 14   
(1) Studenţii reprezentanţi din Consiliul facultăţii sunt reprezentanţii studenţilor la nivelul 
facultăţiilor din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca şi reprezintă minim 25% 
din totalul  membrilor Consiliului, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 şi a Cartei 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca. 
(2)  Reprezentanţii studenţilor au calitatea de membri ai Consiliului facultăţii atât timp cât îşi 
păstrează statutul deţinut la data alegerii lor. 
 
Art. 15  Reprezentanţii studenţilor din Consiliul facultăţii au următoarele drepturi :  
(a) Să voteze în Consiliul facultăţii în condiţiile legii. 
(b) Să fie informaţi, în timp util de către Secretariatul UAD şi ASUAD, 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 universitar. 
(d) Alte drepturi ce decurg din Art. 11 şi Art. 12. 
 
Art. 16  Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii au următoarele obligaţii:  

(a) Să participe la şedinţele Consiliului facultăţii.  
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu 

aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind. 
(c)  Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Consiliului facultăţii. 

 



 
Subtitlul 2 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Senatul universitar 

 
 
Art. 17 Studenţii reprezentanţi în Senatul universitar reprezintă minim 25% din totalul  
membrilor Senatului, în conformitate cu prevederile Cartei universităţii şi LEN 1/2011. 

Art. 18 Reprezentanţii studenţilor au calitatea de membri ai Senatului universitar numai atât 
timp cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor. 

Art. 19 Reprezentanţii studenţilor în Senatul universitar au următoarele drepturi :  
(a) Să voteze în Senatul universitar în condiţiile legii.  
(b) Să fie informaţi, în timp util de către Secretariatul UAD şi ASUAD, despre întrunirile 
Senatului şi să le fie puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în Senat.  
(c) Alte drepturi ce decurg din Art. 11 şi Art. 12.  
 
Art. 20  Reprezentanţii studenţilor în Senat au următoarele obligaţii:  
(a) Să participe la şedinţele Senatului. 
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu 
aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind. 
(c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Senatului. 
 

 
Subtitlul 3 - Procedura de alegere a reprezentanţilor studenţilor în Senat, în Consiliul 

facultăţii şi în Consiliul de Administraţie 
 
 
Art. 21  
(1) Pentru alegerile de student reprezentant în Senat / Consiliul facultăţii / Consiliul de 
administraţie, se constituie o Comisie electorală, formată din 3 până la 7 reprezentanţi ai 
ASUAD. Comisia electorală va întocmi un proces verbal la sfarşitul fiecărui proces electiv. 
(2) ASUAD postează public toate detaliile legate de alegerile pentru studenţii reprezentanţi cu 
minim 3 săptămâni înainte de ziua alegerilor, pentru fiecare categorie de aleşi în parte. 
(3) Toţi studenţii înmatriculaţi la Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca au dreptul să 
îşi aleagă reprezentanţii în forurile decizionale prin vot universal, direct şi secret. Reprezentanţii 
în Consiliul facultăţii vor fi aleşi de către studenţii ce aparţin acelei facultăţi. 
(4) Studenţii comunică intenţia de a candida Asociaţiei Studenţilor Universităţii de Artă şi Design 
din Cluj – Napoca. Candidatura constă în depunerea unui CV alături de o motivare în scris a 
candidaturii (maxim 300 cuvinte), document ce poate fi folosit în scopul promovării în timpul 
campaniei electorale. Depunerea candidaturilor se va efectua conform Calendarului pentru 
organizarea alegerilor în Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca. 
(5) Data alegerilor pentru studenţii reprezentanţi este stabilită conform Calendarului pentru 
organizarea alegerilor în Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca.  



(6) Săptămâna premergătoare datei alegerilor este destinată campaniei de promovare a 
studenţilor candidaţi şi organizării fizice a procesului electiv (obţinerea listei cu studenţii ce au 
drept de vot, tipărire buletine de vot, pregătirea urnelor, etc.). 
(7) Candidaţii pentru funcţia de student reprezentant în Senat şi reprezentant al studenţilor în 
Consiliul de administraţie îşi susţin candidatura (prezentare orală a intenţiei de candidatură) în 
cadrul unei dezbateri publice, organizată de către ASUAD la o dată anunţată în prealabil, cu 
minim 48 ore înaintea procesului de alegere.  
(8) Orarul pentru zilele în care se desfăşoară procesul electiv este stabilit de comun acord cu 
conducerea Universităţii. 
(9) La finalul zilei de votare, urna se va închide de către Comisia electorală şi în prezenţa  
candidaţilor (minim un candidat) cu rol de observatori, urna se va sigila până la numărarea 
voturilor. Candidaţii au dreptul de a supraveghea corectitudinea numărării voturilor şi 
consemnării lor în procesele verbale de final de proces electoral. 
(10)  Funcţia de student reprezentant în Consiliul de Administraţie este atribuită preşedintelui 
Asociaţiei Studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, ales prin vot universal, 
direct şi secret de către toţi studenţii universităţii. 
 
 
Art. 22 Detalierea procesului de vot pentru studenţii reprezentanţi în Senatul UAD şi 

Consiliul Facultăţii 
 
(1)  Reprezentarea studenţilor la nivelul Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca se 
bazează pe principiul accesului egal, democratic la informaţie şi încurajează desemnarea de 
studenţi reprezentanţi în Consiliul facultăţii şi Senat aparţinând tuturor specializărilor din cadrul 
Universitaţii, conform cotei părţi de reprezentare stipulată în Carta Universităţii de Artă şi Design 
din Cluj – Napoca (9 studenţi reprezentanţi în Senat în cazul de faţă). 
(2)  În conformitate cu Art. 22 alin. (1), studenţii candidaţi sunt grupaţi pe listele de vot în funcţie 
de specializarea de provenienţă.  
(3)  Pentru specializările de la care provin câte minimum un candidat pentru poziţia de student 
reprezentant în Consiliul facultăţii sau Senat se va asigura prezenţa pe listele de vot a unui 
spaţiu destinat acelei specializări în vederea alegerii unui reprezentant al studenţiilor din cadrul 
acelei secţii.  
(4)  Cazul optim conţine pe listele de vot pentru studenţi reprezentanţi în Senat 9 spaţii de vot, 
câte unul pentru fiecare specializare, şi minimum câte un candidat la fiecare specializare. 
Acelaşi caz este optim şi pentru studenţii reprezentanţi în Consiliul facultăţii. 
(5) Sub spaţiul delimitat (dreptunghiular) destinat fiecărei specializări, sunt enumeraţi prin 
numerotare studenţii ce candidează din cadrul acelei specializări pentru a o reprezenta. Aceşti 
studenţi sunt denumiţi candidaţi caracteristici. 
(6)  Un vot valid presupune completarea unui spaţiu delimitat cu cifra din dreptul candidatului 
caracteristic preferat pentru reprezentarea specializării din rândul studenţilor. Validitatea listei 
de vot nu este condiţionată de validitatea tuturor opţiunilor exprimate de un votant pentru fiecare 
specializare în parte. 



(7)  Candidatul caracteristic care întruneşte cele mai multe voturi pentru specializarea de la care 
provine este considerat câştigător şi primeşte locul de student reprezentant în Senat / Consiliul 
facultăţii pentru specializarea la care a candidat. 
(8)  În cazul în care o specializare nu este reprezentată pe listele de vot după depunerea 
candidaturilor (nu are candidaţi caracteristici, implicit nu există studenţi dornici de a reprezenta 
specializarea de la care provin) atunci: 

a) Procesul electiv se desfăşoară pentru specializările cu candidaţi caracteristici. 
b) Se stabilesc câştigătorii ce vor fi studenţi reprezentanţi în Consiliul facultăţii / Senat. 
c) Locurile rămase libere sunt atribuite studenţilor ce nu au ieşit câştigători la specializarea 

pentru care au candidat dar care au obţinut cele mai multe voturi dintre toţi candidaţii 
caracteristici de la toate specializările, în ordine descrescătoare. 

d) Aceşti studenţi îşi asumă misiunea de reprezentare pentru una dintre specializările 
rămase nereprezentate înainte de procesul electiv. 

(9)  În caz de egalitate de voturi valide între candidaţii caracteristici care deţin numărul cel mai 
mare de voturi în cadrul unei specializări, se organizează un al doilea tur de scrutin. Se declară 
ales pe funcţie candidatul care a obţinut jumătate plus unu din numărul de voturi exprimate de 
către membri electori prezenţi la vot în cel de al doilea tur de scrutin. 
(10) Un candidat câştigător primeşte loc de student reprezentant indiferent de numărul de voturi 
(se iau în considerare doar voturile valide). 
 
 
Art. 23 Detalierea procesului de vot pentru studentul reprezentant în Consiliul de 

Administraţie: 
(1)  Procesul de vot pentru studentul reprezentant în Consiliul de Administraţie este reglementat 
de Statutul ASUAD şi Regulamentul de Ordine Interioară ASUAD la secţiunea „Metodologia de 
Alegere a Consiliului Director”, poziţia Preşedinte. 
 
 

Subtitlul 4 – Procedura de alegere a studenţilor membri în Comisiile UAD 
 
 

Art. 24 Perioada de depunere a candidaturilor pentru rolul de delegat din partea studenţilor în 
Comisiile de specialitate ale UAD este sincronizată cu perioada de depunere a candidaturilor 
pentru studenţi reprezentanţi în Senat şi Consiliul facultăţii. 
 
Art. 25 Candidatura pentru o astfel de funcţie se face printr-o scrisoare de motivare (maxim 300 
cuvinte) adresată Consiliului Director ASUAD. 
 
Art. 26 Candidaturile sunt analizate de către C.D. ASUAD şi se prezintă Adunării Generale 
propunerile pentru studenţii care doresc să fie reprezentanţi în aceste comisii, urmând ca 
membrii acestei structuri să aleagă membrul / membrii care îi vor reprezenta în aceste comisii. 
 
Art. 27 Rezultatele hotărârilor Adunării Generale se comunică Secretariatului şi preşedinţilor de 
comisii la nivel de facultate şi universitate. 



 
Art. 28 Studenţii membri în Comisii au următoarele drepturi şi obligaţii: 

(1) Au dreptul să fie consultaţi privind datele întâlnirilor comisiilor. 
(2) Au dreptul să fie informaţi privind punctele discuţiei comisiei. 
(3) Au obligaţia să participe la şedinţele comisiei. 
(4) Au obligaţia să fie informaţi pe marginea subiectelor discutate în şedinţele comisiei şi de 

a se consulta cu studenţii reprezentanţi în prealabil, pentru a prezenta comisiei, în 
cunoştiinţă de cauză, poziţia studenţilor vizând problemele discutate. 

(5) Au obligaţia să informeze studenţii cu privire la hotărârile luate de către comisie. 
 
 

Titlul V - Revocarea studenţilor reprezentanţi în Consiliul facultăţii 
şi Senatul universitar 

 
 
Art. 29 Revocarea calităţii de student reprezentant se face de către Consiliul Director ASUAD 
dacă se constată:  
a)  retragerea susţinerii de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se 
face  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) demisia studentului reprezentant, iar decizia de a demisiona este anunţată cu 15 zile înainte 
de a renunţa la funcţia deţinută. 
(c)  pierderea statutului deţinut de către studenţii reprezentanţi la data alegerii lor. 
(d) cazul de absenteism repetat (3 absenţe nemotivate) semnalat de către ASUAD în urma 
verificărilor periodice asupra activităţii studenţilor reprezentanţi în Consiliul facultăţii şi Senatul 
universităţii. 
(e) faptul că un student reprezentant în forurile decizionale nu îşi poate exercita mandatul mai 
mult de un semestru, indiferent de motivare. 
(f)  faptul că un student doctorand care ocupă poziţie de reprezentare în forurile decizionale  
devine angajat al universităţii (primeşte remunerare pentru activitatea didactică în orice fel de 
regim). 
 
Art. 30 În cazul revocării sau vacantării unui loc în Senat sau în Consiliul facultăţii se 
procedează la alegeri parţiale, pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă, putând candida şi 
studentul reprezentant revocat precum şi alţi studenţi, alegerile organizându-se la cel mult 3 
săptămâni de la data revocării. 
 



 
Titlul VI - Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
 
Art. 31 Prezenta metodologie intră în vigoare odată cu avizarea acesteia de către Senatul UAD. 
 
Art. 32 La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă oricare altă reglementare 
privind reprezentarea studenţilor, cu excepţia prevederilor Cartei universitare în acest sens. 
 
Art. 33 Acestă metodologie, în prezenta formă se aplică începând cu proximele alegeri pentru 
studenţi reprezentanţi. 

 
Art. 34 Prezenta metodologie este redactată de către Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă 
şi Design din Cluj-Napoca (ASUAD) şi poate fi modificată la propunerea acesteia, cu votul 
Adunării Generale ASUAD şi cu avizul Senatului UAD Cluj – Napoca. 
 
Art. 33 Orice alegeri pentru studenţi reprezentanţi în Consiliul facultăţii, în Senatul universitar 
sau Consiliul de Administraţie desfăşurate în afara acestei metodologii, sunt considerate nule 
de drept. 
 
Art. 34 Până la data validării alegerilor, oricare funcţie de student reprezentant este deţinută de 
studentul reprezentant desemnat în mandatul anterior, data terminării mandatului acestuia fiind 
data validării procesului electiv. 
 
Art. 35 ASUAD va colabora cu Secretariatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
care va pune la dispoziţia organizatorilor alegerilor pentru studenţii reprezentanţi toate 
informaţiile solicitate de către aceştia pentru buna desfăşurare a alegerilor. 
 


