Decizia Senatului nr.
2408/16.10.2020. - anexa 10.

Metodologia alegerilor la nivelul facultăţilor, organizate în mediul online
1. Reprezentanţii cadrelor didactice titulare ale facultății în Senatul Universității precum și
reprezentanții studenților în Consiliul facultății și în Senat se aleg prin modulul Unipoll al
Sistemului Unitar de Gestiune a Studiilor Neptun
2. Alegerile online la nivelul facultăților sunt organizate de birourile electorale ale facultăţilor și
de comisiile de alegeri ale studenților, sub coordonarea Biroului Electoral al Universității.
3. La alegerile la nivel de facultate au drept de vot cadrele didactice titulare ale facultății,
respectiv studenții înscrişi la facultatea respectivă, având statutul activ în anul universitar în
curs.
4. Biroul Electoral al Universității și birourile electorale ale facultăților testează și verifică
sistemul de vot Neptun Unipoll, asigurând caracterul secret al votului. Biroul Electoral al
Universității și birourile electorale ale facultăților publică Instrucțiunile de vot conținând
descrierea procesului de vot atât pentru alegerile de la nivelul cadrelor didactice (membrii
Senatului), cât și pentru cele studențești (membrii Senatului și ai Consiliilor facultăților).
Instrucțiunile de vot se aduc la cunoștința alegătorilor în format electronic (site, buletin
intern).
5. Exprimarea voturilor va fi posibilă în ziua alegerilor în sistemul Unipoll, în intervalul orar 818.
6. La începerea procesului de votare persoanele cu drept de vot (cadrele didactice titulare şi
studenţii cu statut activ în anul universitar 2020/2021) vor primi un mesaj. Acesta va fi trimis
de către sistemul Neptun sub forma unui mesaj automat în folderul Mesaje primite din
platforma web a utilizatorului.
7. Participanții la vot pot accesa sistemul Neptun Unipoll prin platforma OWEB (cadre
didactice), respectiv HWEB (studenți) folosind codul unic de identificare Neptun.
8. Votul este secret şi anonim, sistemul Neptun Unipoll înregistrează doar prezenţa la vot.
9. În sistemul Neptun Unipoll o persoană poate vota o singură dată. Buletinele de vot întrerupte
şi neîncheiate vor fi considerate drept voturi invalide.
Alegerea reprezentanților facultății în Senatul Universității
10. Cu 14 zile înainte de organizarea scrutinului candidaţii pentru funcția de membru în Senat
depun CV-ul la Biroul Electoral al Facultății, care verifică îndeplinirea criteriilor formale şi
se preocupă de publicarea acestora, respectiv le transmite Decanatului facultăţii în vederea
postării pe site-ul facultăţii.
11. Buletinele de vot pentru alegerea membrilor Senatului sunt chestionare bilingve întocmite
pentru fiecare facultate în parte, conținând numele candidaților care au depus candidaturi
valabile, chestionare care vor fi completate în sistemul Neptun. Alegerea membrilor
Senatului pe buletinul de vot electronic se desfășoară prin marcarea butoanelor de lângă
numele candidaților considerați corespunzători. După alegerea candidaților votul se
finalizează prin apăsarea butonului Confirmarea votului. Pe pagina următoare sistemul
confirmă înregistrarea votului, în această fază fereastra poate fi închisă. Procesul de votare
întrerupt din motive tehnice sau în mod intenționat poate fi reluat pe durata desfășurării
alegerilor.
12. Pe buletinele de vot electronice se vor vota cel puțin trei și cel mult un număr de candidați
egal cu numărul locurilor rezervate în Senat pentru facultatea respectivă. Votarea a mai puțin
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de trei candidați sau alegerea a mai multor candidați decât numărul locurilor în Senat
rezervate pentru facultatea respectivă (5) atrage după sine invalidarea votului.
13. La expirarea timpului rezervat scrutinului are loc la Rectorat, în prezența președintelui
Biroului Electoral al Universității și al reprezentantului studenților generarea rapoartelor
privind rezultatele alegerilor, iar membrii BEU și reprezentanții birourilor electorale ale
facultăților și ale comisiilor de alegeri studențești urmăresc procesul prin sistemul Google
Meet. Rezultatele generate din sistemul Neptun Unipoll în forma unor tabele Excel sunt
listate și autentificate prin semnătura președintelui Biroului Electoral Universitar. Fișierele
Excel cu rezultatele pe facultăți sunt transmise în format electronic birourilor electorale ale
facultăților, care prelucrează datele și întocmesc procesul verbal al alegerilor, în care numele
candidaților figurează în ordinea descrescătoare a voturilor primite, fiind semnat de
președintele biroului electoral al facultății.
14. Scrutinul dintr-o facultate se consideră valid dacă au participat mai mult de jumătate dintre
alegătorii înscrişi în liste.
15. Membri Senatului sunt aleşi dintre acei candidați care au obținut majoritatea simplă din
voturile valabil exprimate, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în limita numărului
de locuri repartizate facultății.
16. Dacă la una dintre facultăți alegerile nu sunt validate din lipsa procentului minim de
participanţi, în decurs de o săptămână se anunţă un nou tur de scrutin organizat online, cu
aceiaşi candidaţi, iar rezultatul acestuia va fi validat indiferent de rata de participare.
17. Dacă la primul tur de scrutin nu se ocupă toate locurile din Senat repartizate facultății, pentru
locurile rămase vacante se organizează un al doilea tur online, cu posibilitatea depunerii de
noi candidaturi, acordând un termen de 7 zile pentru depunerea acestora.
Alegerea reprezentanților studenților în Senat și în consiliile facultăților
18. Alegerea reprezentanților studenților se organizează asemănător metodologiei alegerii
reprezentanților cadrelor didactice, inclusiv cu respectarea condiției publicării candidaturilor
pentru Senat și consiliile facultăților cu 14 zile înainte de scrutin.
19. Buletinele electronice de vot se întocmesc în sistemul Neptun Unipoll prin realizarea a câte
două chestionare pe facultate, unul pentru alegerea reprezentanților în Consiliul facultății,
unul pentru alegerea reprezentanților în Senat.
20. Cu ocazia alegerilor studențești pe buletinele electronice de vot pot fi votate maxim atâția
candidați câte locuri sunt rezervate studenților facultății respective în Consiliul facultății sau
în Senat. Buletinul de vot pe care s-au marcat mai mulți candidați decât numărul prescris va
fi considerat invalid.
21. Pe ambele buletine de vot electronice alegerea reprezentanților studenților se desfășoară prin
marcarea butoanelor de lângă numele candidaților considerați corespunzători. După alegerea
candidaților votul se finalizează prin apăsarea butonului Confirmarea votului. Pe pagina
următoare sistemul confirmă înregistrarea votului, în această fază fereastra chestionarului
poate fi închisă. Procesul de votare întrerupt din motive tehnice sau în mod intenționat poate
fi reluat pe durata desfășurării alegerilor.
22. La expirarea timpului rezervat scrutinului are loc la Rectorat, în prezența președintelor
Biroului Electoral al Universității și al reprezentantului studenților generarea rapoartelor
privind rezultatele alegerilor, iar membrii BEU, reprezentanții birourilor electorale ale
facultăților și ale comisiilor de alegeri studențești urmăresc procesul prin sistemul Google
Meet. Tabelele Excel conţinând rezultatele votului sunt generate din sistemul Neptun Unipoll
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şi listate, acestea fiind autentificate prin semnătura președintelui Biroului Electoral al
Universităţii. Fișierele Excel cu rezultatele alegerilor studențești pe facultăți sunt transmise în
format electronic comisiilor de alegeri studențești ale facultăților, care prelucrează datele și
întocmesc procesele verbale pe facultăți. Procesele verbale în care numele candidaților
figurează în ordinea descrescătoare a voturilor primite sunt semnate de președinții comisiilor
de alegeri studențești ale facultăților.
22. Dacă în primul tur de scrutin alegerile studențești de la o facultate (fie pentru Senat, fie
pentru Consiliul facultății) nu sunt valide din lipsă de cvorum, alegerea se reorganizează
peste o săptămână, tot în mediul online, rezultatul acestuia fiind validat indiferent de rata de
participare. Candidații sunt ierarhizați în funcție de numărul voturilor primite și dobândesc
mandat până la ocuparea numărului de locuri din Consiliul facultății respectiv Senat, stabilit
conform deciziei Senatului.
23. Biroul Electoral al Facultății întocmeşte un raport despre rezultatele finale ale alegerilor pe
care îl prezintă în Consiliul facultății pentru aprobare. Raportul aprobat de Consiliul facultății
este prezentat de decan în Senat, care dezbate şi validează alegerile la nivel de facultate.
Aprobat de Senatul Universităţii Sapientia în şedinţa din 16 octombrie 2020.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Dr. Tonk Márton
Contrasemnează
Zsigmond Erika, consilier juridic
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