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 Toate celelalte atribuții ale Consiliului de Conducere și ale membrilor săi, precum și modul 

de lucru sunt specificate în Regulamentul de Ordine Interioară al LSUVABc. 

 

Art.5. Prezentul regulament se aplică tuturor studenților care studiază în cadrul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (în cele ce urmează se va folosi abrevierea UVABc), 

aleși în mod democratic pentru a le reprezenta interesele. 

 

Art.6. În Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentarea studenților este 

structurată la nivel de grupă, cămin, Consiliul Facultății, Senatul Universitar și Consiliul de 

Administrație. De asemenea, studenții sunt reprezentați în toate comisiile sau mecanismele cu rol 

decizional sau consultativ la nivelul Universității sau al Facultăților acesteia. 

 Principalele funcții de reprezentare ale studenților în cadrul UVABc sunt: 

I. La nivel de Universitate: 

a) șef de grupă; 

b) șef de an (reprezentanți ai studenților la nivelul grupei/mai multor grupe); 

c) studenți membri în Consiliile Facultăților (minimum 25% din numărul total de membri ai 

Consiliilor); 

d) reprezentanți în comisiile facultății; 

e) membri în Senat (minimum 25% din numărul de membri ai Senatului); 

f) reprezentanți în comisiile UVABc (reprezentanți în comisiile de specialitate ale Senatului 

Universitar); 

g) membru în Consiliul de Administrație (Președintele Asociației Liga Studențească din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău). 

II. La nivelul Căminelor studențești: 

a) șefi de palier; 

b) șefi de cămin; 

 III. Studenți reprezentanți la nivelul altor structuri de conducere: 

a. Consiliul pentru evaluarea și asigurarea calității în UVABc; 

b. Departamentul de consiliere profesională; 

c. Comisia de etică și deontologie profesională universitară; 

d. Comisiile Senatului: 

a. Comisia de control a activității rectorului și Direcției Generale Administrative; 

b. Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate; 

c. Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și 

activității studențești; 

d Comisia pentru cercetare științifică și relații internaţionale; 

e. Comisia pentru relațiile cu mass-media și de promovare a imaginii UVABc. 
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Art.7. Studenții își aleg reprezentanții în consiliile facultăților prin regulament  

Propriu care va respecta prevederile L.E.N. nr. 1/2011. Astfel fiecare departament va avea unul 

sau mai mulți studenți în consiliul facultății. 

Alegerile pentru studenții reprezentanți sunt organizate de către Asociația Liga 

Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, asociație studenţească legal 

constituită și reprezentativă la nivelul UVABc, la începutul fiecărui an universitar, nu mai 

devreme de 2 săptămâni și nu mai târziu de 12 săptămâni de la începutul acestuia. 

 La nivelul grupei se pot organiza alegeri pentru șef grupă/an în primele 2 săptămâni ale 

anului universitar: 

a) Procedura de alegeri va fi uniformă la nivelul întregii Universități; 

b) Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfășurare. 

 

Art.8. Mandatul este pe durata unui ciclul de studii, în cazul studenților reprezentanți la 

nivel de Facultate/Universitate, iar la nivel de Cămine, studenții reprezentanții vor fi aleși anual. 

Dacă se înregistrează retragerea unui student din funcția pe care o reprezintă sau dacă finalizează 

studiile, alegerea unui nou membru se realizează conform prezentului regulament. 

 

Art.9. Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant: 

1) Dreptul de a fi ales ca student reprezentant aparține tuturor studenților care urmează 

cursurile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (licență, master, doctorat), exceptând 

studenții care au fost exmatriculați și nu au fost reînmatriculați în momentul depunerii 

candidaturii, studenții care nu au respectat regulamentele Universității, studenții angajați ai 

Universității, studenții cercetați penal sau care au primit o condamnare penală rămasă 

definitivă și irevocabilă, studenții care intră în conflict de interese cu cadrele didactice din 

conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și studenții care nu frecventează 

regulat activitățile din curriculă. 

2) Dreptul de a fi ales ca student reprezentant nu poate fi limitat din motiv de vârstă, religie, 

sex, an de studiu, profil, regim de taxare, activitate didactică. 

3) Candidații nu pot fi preselectați sub nicio formă, toți candidații care își exprimă intenția de 

a candida având dreptul de a fi aleși, respectând Art.9., aliniatul (1). 

4) Toți studenții au dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentanți din care 

fac parte. 

 

Art.10. LSUVABc este obligată să facă public studenților toate datele privitoare la 

desfășurarea alegerilor pentru studenții reprezentanți, începând cu a doua săptămână a anului 

universitar. 

 

Art.11. Toți candidații au dreptul de a fi observatori, în toate etapele procesului electoral. 
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 Art.12. Cadrele didactice sau personalul ne didactic nu are dreptul de a se implica în 

procesul electoral. 

 

Art.13. Toți studenții reprezentanți sunt obligați să respecte prevederile Cartei 

Universitare, ale prezentului regulament de reprezentare, precum și ale altor regulamente adoptate 

de către Senatul Universității, în măsura în care acestea nu încalcă dreptul fundamental de acces la 

reprezentare. 

 

Art.14. Studenții reprezentanți au obligația de a păstra contactul cu studenții reprezentați. 

 

Art.15. Studenții reprezentanți au obligația să facă publică și să denunțe orice tentativă de 

influențare a deciziilor lor. 

 

Art.16. Studenții reprezentanți au dreptul de a se folosi de baza materială a universității în 

activitățile de reprezentare. De asemenea, au dreptul de a recupera examenele, laboratoarele și 

seminariile în mod gratuit, dacă lipsesc de la acestea din motive strict legate de activitatea de 

reprezentare. 

 

Art.17. Influențarea activității academice a studenților reprezentanți: 

1) Este interzisă influențarea activității academice a studenților reprezentanți în urma deciziilor 

pe care aceștia și le asumă în cadrul activității de reprezentare, la diferite niveluri; 

2) În cazul nerespectării prevederilor Art.17. Aliniatul (1) orice persoană poate sesiza Comisia 

de Etică a UVABc și LSUVABc. 

 

 Capitolul III – Studenții reprezentanți la nivel de grupe, an și cămine 

 

Art.18. Șefii de grupă sau de an sunt reprezentanții studenților care au rolul de a asigura 

comunicarea între studenți și reprezentanții acestora în Consiliul Facultății și Senatul Universității. 

 

 Art.19. Șefii de cămin reprezintă interesele studenților din fiecare cămin al UVABc. 

 

 Art.20. Șefii de grupă sau de an au următoarele drepturi: 

1) De a fi informați cu privire la toate deciziile care afectează grupa/anul pe care îl reprezintă; 

2) De a programa examenele studenților pe care îi reprezintă, după consultarea prealabilă a 

acestora și a profesorilor examinatori; 

 

 Art.21. Șefii de grupă/de an, au următoarele obligații: 
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1) De a informa studenții pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea deciziilor care îi 

afectează, inclusiv decizii la nivelul Consiliilor Facultăților și ale Senatului Universității; 

2) De a consulta studenții reprezentați cu privire la programarea examenelor sau cu privire la 

agendele de reprezentare în Consiliul Facultății și Senatul Universității; 

3) De a se consulta cu studenții consilieri și senatori în privința activității de reprezentare; 

4) De a sprijini activitatea de evaluare a cadrelor didactice universitare de către studenți, în 

funcție de necesități; 

5) De a păstra legătura cu îndrumătorul de an în vederea conlucrării pentru rezolvarea 

problemelor studențești; 

6) De a se implica în procesul de semnare a contractelor de studii pentru studenți, la începutul 

anului universitar. 

 

 Subcapitolul 1- Procedura de alegeri a studenților șefi de grupe 

 

 Art.22. Orice student din grupă are dreptul de a candida pentru funcția de student 

reprezentant ca șef de grupă. 

   

 Art.23. Votul pentru șeful de grupă este direct, deschis și public. Dreptul de a vota îl au 

toți studenții din grupa la nivelul căruia se desfășoară alegerile. 

 

 Art.24. Pentru alegerea șefului de grupă se constituie o comisie electorală numai în cazul 

contestării alegerilor. Comisia electorală este formată din doi reprezentanți ai LSUVABc care 

monitorizează o nouă desfășurare a alegerilor. 

 

 Art.25. Numele și datele de contact ale șefului de grupă sunt comunicate de către acesta 

secretariatului facultății și LSUVABc, pentru a eficientiza derularea activităților de informare. 

 

Subcapitolul 2 - Procedura de alegere a studenților reprezentanți la nivel de an 

 

 Art.26. Alegerile pentru funcția de șef de an se organizează în cazul în care există mai 

multe grupe pentru un program de studii, oricare student având dreptul de a candida pentru funcția 

de student reprezentant ca șef de an. 

 

 Art.27. Votul pentru șef de an este direct, deschis și public. Dreptul de a vota îl au toți 

studenții din anul la nivelul căruia se desfășoară alegerile. 
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 Art.28. Studenții, care doresc să candideze ca șefi de an, își anunță intenția înainte cu două 

zile sau în momentul alegerilor. Intenția de a candida este comunicată șefilor de grupă și 

LSUVABc. 

 

 Art.29. Data alegerilor pentru șeful de an este stabilită de către șefii de grupă și LSUVABc 

cu minimum cinci zile înainte de data desfășurării acestora. 

 

 Art.30. Pentru alegerile de șef de an, se constituie o comisie electorală, formată din 1 

reprezentant al LSUVABc și 2 șefi de grupă. Comisia electorală va întocmi un proces-verbal la 

sfârșitul procesului electiv și va asigura numărătoarea voturilor. 

 

 Art.31. Șeful de an ales comunică Secretariatului Facultății alegerea să. 

 

 Subcapitolul 3- Procedura de alegeri a studenților reprezentanți în cadrul căminelor 

 

 Art.32. Studenți reprezentanți ai Căminelor sunt obligați să întocmească Rapoarte de 

activitate (Anexa 1). În cazul neprezentării raportului, se va realiza o comisie care va stabili 

menținerea sau nu în funcție a studentului reprezentant. 

   Componența comisie: 

 Președinte LSUVABc; 

 Șef serviciu social; 

 Prorector pentru programe de învățământ și activități studențești; 

 1 secretar (reprezentant cămin). 

 

 Art.33. Orice student, cazat în unul din căminele UVABc, pe bază de contract, are dreptul 

de a candida pentru funcția de student reprezentant ca șef de cămin și șef de palier. 

 

 Art.34. Votul pentru șeful de cămin și șeful de palier este direct, deschis și public. Dreptul 

de a vota îl au toți studenții cazați din cămin, la nivelul căruia se desfășoară alegerile. Dacă 

numărul celor care participă la alegeri nu este de cel puțin 50% din numărul total de studenți cazați 

în căminul, la nivelul căruia se desfășoară alegerile, se așteaptă 30 de minute, de la ora începerii 

ședinței de alegeri, după care procedura de alegeri continuă cu studenții prezenți. 

 

 Art.35. Studenții care doresc să candideze ca șef de cămin se propun de către locatarii 

căminului său se auto propun. 

 

 Art.36. Data alegerilor pentru funcțiile de șef de cămin și șef de palier are loc la cel puțin 

10 săptămâni de la data începutului anului universitar și este anunțată de către LSUVABc. 



 

 ASOCIAŢIA LIGA STUDENŢEASCĂ  
DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 

 

 

  

 

WWW.LIGASTUDENTEASCA.RO 

 Art.37. Procesul electiv pentru desfășurarea alegerii șefului de cămin și șefilor de palier 

este organizat de 2 reprezentanți ai Asociației Liga Studențească din Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

 

 Capitolul IV- Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul 

Universității 

 

 Subcapitolul 1- Statutul studenților reprezentanți în Consiliul Facultății 

 

 Art.38. Studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților (studenții consilieri) sunt 

reprezentanții studenților la nivelul Consiliilor Facultăților în cadrul UVABc. 

 

 Art.39. Studenții sunt reprezentați în proporție de minimum 25% din totalul membrilor 

Consiliului, după cum urmează: 

 

1) Facultatea de Inginerie: 

a. Departamentul IMIM – 1 student licență, 1 student doctorat; 

b. Departamentul IMSI – 1 student licență; 

c. Departamentul IMMF – 1 student licență;  

d. Departamentul ESC – 1 student licență, 1 student masterat; 

e. Departamentul ICA – 1 student licență. 

2) Facultatea de Litere: 

a. Departamentul LLS – 1 student licență; 

b. Departamentul LLRSC – 1 student licență, 1 student masterat. 

3) Facultatea de Științe: 

a. Departamentul MISE – 1 student licență, 1 student masterat; 

b. Departamentul BEPM – 1 student licență. 

4) Facultatea de Științe Economice: 

a. Departamentul MM - 1 student licență, 1 student masterat; 

b. Departamentul CAAEF – 1 student licență. 

5) Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: 

a. Departamentul KTO – 1 student licență, 1 student masterat; 

b. Departamentul EFPS – 1 student licență. 

 

 Art.40. Unul dintre membri Biroului Consiliului Facultății, este unul dintre studenții 

consilieri. Acesta este ales de către studenții consilieri și va fi consemnat într-un proces-verbal. 

 

 Art.41. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății au următoarele drepturi: 
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1) Să voteze în Consiliul Facultății; 

2) Să fie informați, cu minimum 24 de ore înainte, despre întrunirile Consiliului Facultății; 

3) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății. 

 

 Art.42. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății au următoarele obligații: 

1) Să participe la ședințele Consiliului Facultății; 

2) Să acționeze pentru promovarea intereselor studenților reprezentați și să comunice cu aceștia 

legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind; 

3) Să informeze studenții reprezentați în legătură cu deciziile Consiliului Facultății; 

4) Să prezinte un raport semestrial către LSUVABc în vederea publicării acestuia pe pagina 

proprie de Internet. Conținutul și forma raportului vor fi specificate în anexă la prezentul 

regulament (Anexa 2). 

 

 Subcapitolul 2 - Procedura de alegeri a studenților reprezentanți în Consiliul 

Facultăților 

 

 Art.43. Oricare student are dreptul de a candida pentru funcția de student reprezentant în 

Consiliul Facultății, indiferent de an său program de studii, conform Art.9. Și Art.38. 

 

 Art.44. Alegerile pentru studenții reprezentanți se desfășoară la cel mult 12 săptămâni de 

la începutul anului universitar. 

 

 Art.45. Votul este direct, deschis și public său secret, unic și direct. Se votează o singură 

dată pentru toate locurile disponibile în Consiliul Facultății. 

 Art.46. Studenții consilieri devin reprezentanți în Consiliul Facultății în momentul în care 

întrunesc jumătate plus unu din numărul votanților. 

 

 Art.47. În cazul în care nu se întrunește numărul de jumătate plus unu a celor prezenți, se 

repetă procedura de alegere. 

 

 Art.48. Procesul electiv pentru desemnarea reprezentantului studenților în Consiliul 

Facultății este organizat de 2 reprezentanți ai LSUVABc. La finalul procesului electiv se 

redactează un proces-verbal. 

 

 Art.49. Procesul-verbal va fi contrasemnat de către Decanul Facultății. 
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Subcapitolul 3 - Statutul studenților reprezentanți în Senatul Universității 

 

 Art.50. Numărul de studenți din Senatul Universității din fiecare Facultate este cel 

reglementat de către hotărârile Senatului, în afara cazului în care apar modificări în acest sens în 

regulamentele Universității. 

Organizațiile studențești din cadrul Universității vor organiza alegerile și vor trimite oficial 

la rectoratul Universității câte un exemplar din procesele-verbale de la alegerea studenților în 

Senatul universitar. 

 

 Art.51. Studenții sunt reprezentați în proporție de minimum 25% din totalul membrilor 

Senatului, după cum urmează: 

1) Facultatea de Inginerie: 

a. Departamentul IMIM – 1 student doctorat; 

b. Departamentul ESC – 1 student licență; 

c. Departamentul ICA – 1 student masterat. 

2) Facultatea de Litere: 

a. Departamentul LLS - 1 student licență. 

3) Facultatea de Științe: 

a. Departamentul MISE - 1 student licență. 

4) Facultatea de Științe Economice: 

a. Departamentul MM – 1 student masterat; 

b. Departamentul CAAEF - 1 student licență. 

5) Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: 

a. Departamentul KTO - 1 student licență. 

 

 Art.52. Dreptul de a alege studenți senatori pentru fiecare Facultate îl au studenții UVABc. 

 

 Art.53. Reprezentanții studenților în Senatul Universității au următoarele drepturi: 

1) Să voteze în Senatul Universității în condițiile legii; 

2) Să fie informați, cu minimum 24 de ore înainte, despre întrunirile Senatului și să le fie puse 

la dispoziție materialele care vor fi discutate în Senat; 

3) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Senatului. 

 

 Art.54. Reprezentanții studenților în Senat au următoarele obligații: 

1) Să participe la ședințele Senatului; 

2) Să acționeze pentru promovarea intereselor studenților reprezentați și să comunice cu aceștia 

cu privire la activitatea de reprezentare pe care o întreprind; 

3) Să informeze studenții în legătură cu deciziile Senatului; 
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4) Studenții, membri ai Senatului, au obligația de a consulta studenții consilieri din Facultatea 

la nivelul căreia au fost aleși pe marginea activității de reprezentare pe care o întreprind; 

5) Să prezinte un raport semestrial către LSUVABc în vederea publicării acestuia pe site-ul 

propriu (Anexa 2); 

6) Studenții, membri ai Senatului, au obligația de a stabili și afișa un program cu 4 ore pe lună, 

în care să primească în audiență studenții Universității. Locația biroului va fi sediul 

LSUVABc, sala BP53. 

 

 Subcapitolul 4 – Procedura de alegeri a studenților reprezentanți în Senatul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 Art.55. Studenții senatori din partea fiecărei Facultăți sunt aleși dintre studenții respectivei 

Facultăți, conform Art.9. Și Art.51. 

 

 Art.56. În caz de egalitate de voturi procesul electiv se repetă pentru primii doi candidați 

votați, până când se ajunge la jumătate plus unu dintre participanți. 

 

 Art.57. Pentru alegerea studenților senatori se constituie un Consiliu Electiv compus din 2 

reprezentanți ai LSUVABc și un secretar care întocmește procesul-verbal, semnat de către toți 

studenții prezenți. 

 

 Capitolul V- Revocarea studenților reprezentanți 

 

 Art.58. Pierderea calității de reprezentant intervine în următoarele situații: 

1) În cazul în care reprezentantul lipsește consecutive la 2 ședințe sau 3 absențe nemotivate ale 

organismului din care face parte; 

2) În cazul în care studentul senator dă dovadă de abateri grave de la disciplină; 

3) În cazul revocării, se organizează alegeri pentru funcția de reprezentare rămasă liberă, 

putând candida și studentul reprezentant revocat, precum și alți studenți, cu aceleași reguli 

ca la alegerile obișnuite, dar la cel mult 4 săptămâni de la data revocării; 

4) În cazul neprezentării rapoartelor de activitate și a nerespectării regulamentelor Universității. 

 

 Art.59. Nu sunt considerate motive valide de absență: 

1) Sesiunea de examene, cu excepția cazului în care examinarea va avea loc în următoarele 24 

de ore. 

2) Cursurile, seminariile, laboratoarele și lucrările practice. Acestea vor fi recuperate ulterior. 

 

Capitolul VI – Dispoziții finale și tranzitorii 
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 Art.60. LSUVABc are dreptul de a numi din oficiu studenți în structurile de conducere 

conform „Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău”, alin. 5) „Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi în 

Senatul Universitar sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la 

nivelul facultăţii, respectiv al Universităţii. Asociația Liga studenţească poate delega 

reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor, delegate de organizaţiile 

studenţeşti în aceste structuri, se stabileşte respectând principiul reprezentativităţii şi principiul 

reprezentării tuturor programelor de studii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.” 

 

 Art.61. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă 

reglementare privind reprezentarea studenților, cu excepția prevederilor Cartei Universitare.  

 

Art.62. Prezentul regulament poate fi schimbat la propunerea LSUVABc, în colaborare cu 

reprezentanții tuturor studenților UVABc, pe bază de petiție cu semnături 

 

 Art.63. Orice alegeri ale studenților reprezentanți, desfășurate în afara acestui regulament, 

sunt nule de drept. 

 

 Art.64. Până la data validării alegerilor, oricare funcție de student reprezentant este 

deținută de studentul reprezentant desemnat anul anterior, data terminării mandatului acestuia 

fiind data validării procesului-verbal electiv. 

 

 Art.65. Secretariatele sunt obligate să pună la dispoziția organizatorilor alegerilor pentru 

studenți reprezentanți toate informațiile solicitate de către aceștia, pentru bună desfășurare a 

alegerilor. 

 

 Art.66. Prezentul regulament a fost redactat de către reprezentanții studenților constituiți în 

Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și de către 

majoritatea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

 

 Art.67. Președintele LSUVABc poate participa ca invitat la ședințele diferitelor structuri 

de conducere ale UVABc. 

   

 Art.68. Prezentul regulament a fost redactat de către reprezentanții LSUVABc împreună 

cu studenții reprezentanți în structurile de conducere. 

  Desemnarea reprezentanţilor studenţilor se face publică, cu cel puţin 15 zile înainte de data 

alegerilor, conform regulamentului de alegeri al studenţilor. Reprezentanţii studenţilor în 
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Anexă 1. 

Nr 

Raport cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul 

Comitetului de Cămin 

Student:  

Funcţia ocupată: 

Cămin numărul: 

Perioada: 

Activităţi desfăşurate în cămin:  

(se vor trece toate activităţile desfăşurate în cămin precum: ședințe, informare, seri de film etc.; 

pentru aceste activităţi se vor pune fotografii doveditoare şi se va face un feedback referitor la 

impactul activităţii asupra studenţilor) 

 

Exemplu feedback: 

În data de... am desfăşurat împreună cu... în căminul... etajul... activitatea... în cadrul căruia 

au participat un număr de... studenţi. 

Activitatea a avut ca scop... 

Rezultatul final a fost... 

Fotografii... 

 

Activităţi de reprezentare: 

(se vor trece toate controalele, avertismentele date şi toate încălcările regulamentului de cazare atât 

de către studenţi, cât şi de către angajaţii universităţii răspunzători pentru căminele studenţeşti şi 

măsurile luate cu privire la aceste nereguli). 

 

 

 Dată:          Semnătura 

 

 

Vizat: 

Prorector pentru programe de învățământ 

Și activități studențești 

 

Șef Serviciul Social 

 

Administrator Cămin Nr. 

 

Reprezentant Liga Studenţească 
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Anexa 2. 

 

Nr. 

 

Raport semestrial cu privire la activitatea desfăşurată 

Ca student consilier/senator 

 

Student:  

Facultate: 

Program de studii: 

Perioada: 

 

Activităţi desfăşurate pentru studenții reprezentați:  

(se vor trece toate activităţile desfăşurate în care sunt implicați studenții reprezentați, activităţile 

organizate parțial său integral de studentul reprezentant; se va face un feedback referitor la 

impactul activităţii asupra studenţilor) 

 

Exemplu feedback: 

În data de... am desfăşurat împreună cu... activitatea... în cadrul căreia au participat un 

număr de... studenţi. 

Activitatea a avut ca scop... 

Rezultatul final a fost... 

 

Activităţi de reprezentare: 

(se vor trece toate încălcările regulamentelor interne, atât de către studenţi, cât şi de către cadrele 

didactice, participarea la ședințele din Consiliul Facultății/Senatul Universitar și modalitatea de 

informare a studenților reprezentați) 

 

 Dată:          Semnătura 

 

 

Vizat: 

Reprezentant Liga Studenţească 

 

 

 

 


