Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
“Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Calendarul alegerilor
Mandatul 2020-2024
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Activităţi
Discutarea și aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor
structurilor și funcțiilor de conducere în USAMV și a Procedurii privind
desfășurarea alegerilor din 2020 de către SENAT
Întocmirea şi afişarea listelor electorale
Declanșarea concursului pentru Directorul CSUD
Depunerea candidaturilor şi afişarea acestora pe site-ul USAMV pentru funcţia de
director de departament, membru în Consiliile departamentelor didactice,
Consiliile Școlilor doctorale, CSUD, precum şi pentru desemnarea
reprezentanților în Consiliile facultăților şi în Senat

Desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Director de departament şi pentru
5. membru în Consiliul departamentului, precum și pentru desemnarea
reprezentanților în Consiliul facultății şi în Senat

Data/perioada
24.10.2019
16-20.12.2019
15–17.01.2020
15-17.01.2020

22.01.2020

Depunerea candidaturilor și afișarea acestora pe site-ul USAMV pentru
reprezentarea studenților în Consiliile facultăţilor şi Senat, în concordanţă cu
6. norma de reprezentare (la nivel de facultate, specializare şi ciclu de studii).
20-23.01.2020
Depunerea candidaturilor și afișarea acestora pe site-ul USAMV pentru
reprezentarea studenților-doctoranzi în Consiliile Școlilor doctorale și CSUD
Şedinţă Consilii de facultăţi pentru avizarea alegerii Directorilor de departamente
și Consiliilor departamentelor.

27.01.2020

Şedinţă Consiliu de Administrație pentru avizarea alegerii Directorilor de
8. departamente didactice, Consiliilor departamentelor și pentru desemnarea
reprezentanților în Consiliile facultăților și Senat

28.01.2020

7.

9.
10.
11.

12.

13.

Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice/cercetătorilor în Consiliile
29.01.2020
facultăţilor şi Senat, conform normei de reprezentare
Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senat, conform
30.01.2020
normei de reprezentare
Alegerea reprezentanţilor conducătorilor de doctorat și a studenților-doctoranzi în
31.01.2020
Consiliile Școlilor doctorale și CSUD
Şedinţă Consilii de facultăţi pentu:
prezentarea
raportului
Decanului,
mandatul
2016-2019;
03-05.02.2020
- avizarea rezultatelor alegerilor pentru noile Consilii ale facultăţilor și a
reprezentanților în Senat (cadre didactice şi studenţi);
Ședință CSUD pentru validarea alegerii membrilor în Consiliile Școlilor
04–05.02.2020
doctorale și CSUD

Şedinţă Consiliu de Administrație
pentru avizarea rezultatelor alegerii
14. reprezentanților în Consiliile facultăților, Consiliile Școlilor doctorale, CSUD și
Senat

07.02.2020

15.

16.
17.
18.

Şedinţă Senat pentru:
- prezentarea raportului Rectorului, mandatul 2016-2019;
- prezentarea raportului Preşedintelui Senatului, mandatul 2016-2019
- validarea alegerii Directorilor de departamente, Consiliilor departamentelor, 12.02.2020
Consiliilor Școlilor doctorale, Consiliilor facultăţilor, CSUD şi noului Senat
(cadre didactice şi studenţi/studenți-doctoranzi);
- alegerea Preşedintelui Senatului universitar
Depunerea candidaturilor și afișarea acestora pe site-ul USAMV pentru funcţia de
14-18.02.2020
Rector
Dezbaterea programelor manageriale ale candidaților la funcția de Rector în
19–24.02.2020
comunitatea academică
Desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Rector
26.02.2020

19. Sedința Senatului pentru validarea rezultatelor alegerii Rectorului

28.02.2020

20. Confirmarea Rectorului de Ministrul educaţiei și cercetării

02-09.03.2020

21.

Numirea prorectorilor de către noul Rector, în maximum 7 zile de la confirmarea
12-16.03.2020
Rectorului, cu consultarea Senatului.

22.

Organizarea de către Rector a concursului pentru funcţiile de Decan; stabilirea
12-13.03.2020
comisiei pentru selectarea Decanilor

23. Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Decan

16-17.03.2020

24. Şedinţe Consilii facultăţi: audierea candidaţilor pentru funcţia de Decan
25. Desfăşurarea concursului pentru funcţia de Decan
26. Validarea de către Senat a concursurilor pentru funcţiile de Decan
27.

18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020

Numirea Decanilor prin decizie a Rectorului, în urma validării concursurilor de
către Senat. Consituirea Consiliului de administraţie

Numirea prodecanilor de către noii Decani, cu consultarea Consiliilor facultăţilor,
în maximum 5 zile de la preluarea funcţiilor de către noii Decani
28. Nominalizarea directorilor Școlilor doctorale de către CSUD.
Nominalizarea de către Rector a membrilor externi în Consiliile Școlilor
doctorale şi CSUD
Avizarea Prodecanilor, Directorilor Școlilor doctorale și a membrilor externi în
29. Consiliile Școlilor doctorale şi CSUD de Către Consiliul de Administrație

20.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

Validarea Prodecanilor, Directorilor Școlilor doctorale și a membrilor externi în
30. Consiliile Școlilor doctorale şi CSUD de către Senatul universitar și numirea prin
decizie a Rectorului.

27.03.2020

31. Desfășurarea concursului pentru Director CSUD.

08.04.2020

32.

Validarea Directorului CSUD de către Senatul universitar și numirea prin
decizie a Rectorului

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU

15.04.2020

Rector,
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

