
GHID 
 PRIVIND DESFĂŞURAREA VOTULUI 

LA REFERENDUMUL PENTRU 
STABILIREA MODALITĂŢII DE 
DESEMNARE A RECTORULUI 



La referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a 
rectorului votul se va desfăşura online, prin platforma electronică 
Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor Neptun.  

 

Votul este secret şi anonim, sistemul înregistrează doar prezenţa la 
vot. 



 La începerea procesului de votare persoanele cu drept de vot (cadre didactice titulare angajate cu 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi reprezentanţii studenţilor) vor primi un mesaj. 
Acesta va fi trimis de către sistemul Neptun în forma unui mesaj automat în fişierul Mesaje primite în 
platforma web a utilizatorului, dar şi prin email în cazul în care adresa electronică a utilizatorului este 
setată în mod implicit ca oficială în sistem.  

 Pentru a exercita dreptul la vot cadrul didactic/studentul trebuie să acceseze contul personal în 
platforma OWEB/HWEB a sistemului Neptun. 

 



 Prin apăsarea butonului Vissza 
(Înapoi) mesajul citit dispare.  

 După intrarea pe platformă apare automat înştiinţarea despre noul mesaj.    

 Mesajul poate fi citit după apăsarea butonului Tovább (Următor). 

 



 Apare o nouă fereastră care atrage atenţia asupra chestionarului care urmează a fi completat. Acest chestionar este de fapt 
buletinul de vot al referendumului pentru stabilirea modalităţii de alegere a rectorului. 

 Accesând textul Kattintson ide, ha ki akarja tölteni! (Click aici dacă doriţi 
să completaţi) apare meniul Kérdőívek (Chestionare), iar în lista 
chestionarelor de completat apare cel care se referă la referendum.  

 Lângă titlul chestionarului se poate observa data şi ora până la care acesta 
se poate completa (ATENŢIE! Aceasta arată ora serverului din Ungaria, 
GMT+1, deci trebuie recalculată conform orei locale din România, adică 
GMT+2), precum şi butonul Kitöltés (Completare).  



N 

 În cazul în care nu apare automat fereastra care înştiinţează despre existenţa chestionarului, acesta 
poate fi accesat şi din meniul Ügyintézés (Administrare), submeniul Kérdőívek (Chestionare).  

 

 Prin apăsarea 
butonului Kitöltés 
(Completare) începe 
procesul de vot. 

 



 Apăsând butonul Kitöltés (Completare) apare o nouă fereastră (în unele cazuri aceasta nu apare 
automat în prim-plan, dar poate fi activată cu ajutorul iconului de browser).   

 

 Din căsuţa dropdown se alege facultatea de care aparţine alegătorul, iar prin butonul Tovább (Mai 
departe) se accesează Buletinul de vot. 

 



 După marcarea opţiunii dorite se apasă butonul Szavazat érvényesítése (Confirmarea votului). 



 Pe pagina următoare sistemul confirmă înregistrarea votului. În această fază fereastra poate fi închisă. 



 După finalizarea votului şi după apăsarea butonului Vissza (Înapoi) dispare fereastra de înştiinţare 
despre chestionar, la fel şi formularul din lista chestionarelor de completat. Votul poate fi exercitat o 
singură dată. 



 Dacă în timpul completării accesăm butonul Mégse (Anulare) sau din motive tehnice se întrerupe 
procesul de vot, acesta poate fi reluat pe durata desfăşurării referendumului accesând meniul 
Administrare /Chestionare. 

 

 Chestionarele întrerupte dar nereluate sau neîncheiate vor fi considerate drept voturi invalide.  


