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Codul de desfăşurare a întâlnirilor cu candidaţii la poziţia de rector a
Universităţii din Oradea, întâlniri organizate de către Senatul universitar
În vederea stabilirii unui dialog direct între alegători şi candidaţii la funcţia de
rector, Senatul universitar, prin preşedinte prof. univ. dr. Sorin CURILĂ şi
preşedintele Comisiei de Relaţii Internaţionale şi Interne prof.univ.dr. Lia Maria POP,
cu avizul conducerii facultăţilor şi cu acordul candidaţilor a stabilit un calendar de
întâlniri între cei şase candidaţi şi potenţialii lor alegători.
Senatul universitar organizează un număr de cinci întâlniri care au scopul de a
asigura posibilitatea ca fiecare alegător din Universitate să poată evalua direct
proiectul managerial propus de candidat.
Pentru buna desfăşurare a dialogurilor au fost convenite următoarele reguli:
1. Intervenţiile – prezentări, întrebări şi răspunsuri la întrebările puse - sunt
strict limitate în timp.
2. Intervenţiile sunt strict legate de programul managerial al fiecărui candidat.
(Consecinţă:– Moderatorul poate respinge o întrebare sau alta ca fiind în
afara temei).
3. Condiţiile de prezentare sunt egale pentru toţi candidaţii.
Desfăşurătorul unei întâlniri cu candidaţii
Intervalul de Acţiunea
timp
minutul 0
Tragerea la sorţi a ordinii de prezentare a candidaţilor
minutul 05
minutul 05
Prezentarea candidaţilor. Fiecare candidat îşi expune ideile
reprezentative din Programul Managerial timp de 5 minute
minutul 40
minutul 40
Întrebări adresate de către alegători tuturor candidaţilor (Se vor
minutul 80
trage la sorti cele 2-3 intrebari comune. Acestea vor fi selectate
dintre toate intrebarile puse la inceput de catre alegatori). Fiecare
candidat are la dispoziţie 2 minute pentru a răspunde la fiecare
întrebare.
minutul 80
Întrebări adresate de către alegători fiecărui candidat în parte. Se va
minutul 90
formula câte o singură întrebare pentru fiecare candidat, iar acesta
are la dispoziţie 1 minut pentru a răspunde.
Promovarea participării la alegeri
Încheierea întâlnirii.
Moderator: prof. univ. dr. Lia Maria POP, preşedintele Comisiei de Relaţii
Internaţionale şi Interne a Senatului universitar.

Calendarul acţiunilor
Nr.
crt.

Data

Ora de
începere

Locaţia

13:00

Aula Magna a
Universităţii din
Oradea

13:00

Aula Magna a
Universităţii din
Oradea

15:00

Aula Magna a
Universităţii din
Oradea

1.

Joi
12.04.2012

2.

Miercuri
18.04.2012

3.

Miercuri
18.04.2012

4.

Joi
19.04.2012

13:00

Aula Magna a
facultăţii de
Medicină şi
Farmacie

5.

Vineri
20.04.2012

13:00

Aula Magna a
facultăţii de
Protecţia Mediului

Invitaţi
Cadrele didactice titulare
şi/sau de cercetare de la
facultăţile: I.E.T.I., I.M.T.,
I.E.M.I., Ştiinţe.
Cadrele didactice titulare
şi/sau de cercetare de la
facultăţile: Arte, G.T.S.,
I.R.I.S.P.S.C.,
Litere,
Ştiinţe Economice, Ştiinţe
Socio-Umane,
Teologie
Ortodoxă, D.P.P.P.D.
Studenţii, cu precădere
cei care sunt membri în
Senat şi/sau în consiliile
facultăţilor
Cadrele didactice titulare
şi/sau de cercetare de la
facultatea de Medicină şi
Farmacie.
Cadrele didactice titulare
şi/sau de cercetare de la
facultăţile: Construcţii şi
Arhitectură,
Drept,
Protecţia mediului.

Adresăm rugămintea ca materialul să fie diseminat în cadrul facultăţilor.

Preşedintele Comisiei de Relaţii Internaţionale şi Interne
prof.univ.dr. Lia Maria POP
Preşedintele Senatului universitar
prof.univ.dr. Sorin CURILĂ

