PROCEDURILE PRIVIND MODUL DE ALEGERE
A REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN STRUCTURILE
ADMINISTRATIVE ȘI DE CONDUCERE
ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Preambul: Prezentul document stabileşte principii de bază privind alegerea studenţilor în
cadrul structurilor administrative, de conducere și de reprezentare ale Facultăţii de Ştiinţe Politice
(FSP) – Universitatea din Bucureşti (UB). Alegerile studenţeşti au loc la începutul fiecărui an
pentru mandatul colectiv şi ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenţii reprezentanți
ia sfârşit.
Principii generale
Capitolul I - reglementează procedurile de alegere, drepturile și obligațiile
reprezentantului de grupă sau serie;
Capitolul II - reglementează procedurile de alegere, drepturile și obligațiile studenților
consilieri FSP;
Capitolul III - reglementează procedurile de alegere, drepturile și obligațiile
studenților senatori FSPUB;
Capitolul IV - Dispoziții finale și tranzitorii.

Capitolul I
STUDENȚII REPREZENTANȚI DE GRUPE SAU SERII
Art. 1 – (1) Vom numi în continuare “Consiliul Reprezentanților” (CR) totalitatea
studenţilor reprezentanți de grupe sau serii, totalitatea studenților consilieri, a studenților senatori
FSP, cât și câte un reprezentant al fiecărei asociații studențești înregistrate cu sediul în FSP.
Mandatul colectiv al CR are o durată de 1 an calendaristic, conform Legii Învăţământului şi Cartei
Universității din București. Cvorumul necesar desfășurării ședințelor CR este de 3/5 din totalitatea
membrilor.
(2) Lucrarile Consiliului vor fi prezidate de catre unul dintre reprezentanti, ales in prima
reuniune a Consiliului Reprezentantilor dupa alegerile de la inceputul anului.
Art. 2 - Fiecare grupă sau serie trebuie să aibă un reprezentant ales.
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Art. 3 - În cazul încetării sau revocării unui mandat individual, alegerile pentru ocuparea
locului vacant şi desemnarea reprezentantului de grupa sau serie în CR se vor organiza în maxim 15
zile calendaristice de la vacantarea postului.
Art. 4 - (1) Reprezentanţii de grupe sau serii ai studenţilor pot fi aleşi numai prin votul
universal, direct, liber și secret al studenţilor înscriși în aceeași grupa cu candidatul, în momentul
desfasurarii alegerilor;
(2) Poate candida orice student înscris în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice – Universitatea
din Bucureşti la cursurile de zi, indiferent de vârstă, etnie, religie, sex sau naționalitate; poate
candida orice student care nu are mai mult de două restanțe în momentul organizării alegerilor și
care are o prezență semnificativă la cursuri (cel putin 80% din timp); excluși sunt studenții
reprezentanți în cadrul unei alte facultăți;
(3) Alegerile se vor organiza atât pe cicluri de studii (licenţă, masterat şi doctorat) cât și pe
grupe sau serii (SPR, SPE, SPF, SSR, MRI, MCP, MPER, MEGAL, MSE, MTP);
(4) Membrii fiecarui corp electoral pot vota numai pentru candidații ce aparțin aceluiași corp
electoral.
(5) În cazul în care la nivel de grupă sau serie nu există candidați, va fi propus spre
reprezentare studentul cu media cea mai mare;
Art. 5 - (1) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 50% +
1 din numărul total de studenţi înscrişi în cadrul grupei sau seriei;
(2) Câştigă acel candidat care întruneşte o majoritate simplă a voturilor.
Art. 6 - (1) Sfârşitul unui mandat individual poate surveni în cazul demisiei motivate, a
finalului unui an universitar, a organizarii alegerilor anticipate sau a absentării nemotivate de la mai
mult de trei ședințe ale Consiliului Reprezentanților;
(2) Un reprezentant poate fi suspendat înainte de termen numai în cazul în care un număr de
minim 30% din studenții reprezentați înaintează o petiție în vederea organizării alegerilor anticipate;
Mandatul va fi retras în momentul în care un număr de studenţi de minim 50%+1 din numărul
studenţilor ce au votat iniţial vor decide acest lucru, folosind aceeaşi procedură prin care a fost ales;
Art. 7 - (1) Consiliul Reprezentanților este obligat să asigure reprezentarea directă a
specializărilor şi a ciclurilor de studii din care provin;
(2) Sunt încurajate candidaturile studenţilor aflaţi în prima jumătate a ierarhiei punctajelor
anului anterior de studiu;
Art. 8 - Orice decizie luată de Consiliul Studenţesc va fi consemnată într-un proces verbal
semnat de toţi membrii acestuia;
Art. 9 - Drepturile şi îndatoririle studenţilor reprezentanți sunt următoarele:
a) Reprezentanţii de grupe sau serii ai studenţilor pot iniţia propuneri de acte normative care
să optimizeze activitatea colegilor lor, propuneri valabile la nivel de facultate;
b) Reprezentanţii grupe sau serii se pot informa nemijlocit de la structurile academice şi
administrative ale Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi;
c) Reprezentanții de grupe sau serii au acces nemijlocit la birourile de secretariat, şi în afara
orelor de program cu publicul, în cazul rezolvării problemelor studenţilor pe care îi reprezintă;
d) Reprezentanții de grupe sau serii sunt obligaţi să dea dovadă de o bună cunoaştere a
problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să
participe activ la soluţionarea acestora;
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e) Reprezentanții de grupe sau serii sunt obligaţi să informeze studenţii pe care îi reprezintă
prin mijloace formale şi informale;
f) Reprezentanții de grupe sau serii sunt obligaţi să participe la şedinţele Consiliului
Reprezentanților, trei absenţe nemotivate consecutive ducând la revocarea lor din funcţie;
Revocarea din funcție pentru absenteism nemotivat poate fi facută de către Consiliul
Reprezentanților în șendința următoare constatării celei de-a treia absențe; sunt considerate motivate
absențele pe caz de boală sau ce au fost generate de implicarea reprezentanților în cadrul
programelor de studiu ale Facultății;
g) Reprezentanții de grupe sau serii sunt obligaţi să asigure prezența unuia dintre ei în cadrul
comisiilor sociale, de burse și de cazare ale Facultății;
Art. 10 - Procedura de alegeri a reprezentantului de grupă sau serie:
a) Data alegerilor va fi stabilită de către studenții reprezentanti în Consiliul Facultatii și va fi
anunţată cu 3 zile calendaristice înainte de data efectuării lor.
b) Orice student la zi al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universității din București, care nu
are mai mult de două restanțe la momentul organizării alegerilor și care are o prezență semnificativă
la cursuri și nu ocupă nici o funcție de reprezentare în cadrul altei facultăți, poate participa în
calitate de candidat indiferent de vârstă, etnie, religie, naționalitate, ori sex.
c) Orice student la zi al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universității din București poate
participa în calitate de alegător indiferent de vârstă, etnie, religie, naționalitate ori sex, cu condiția
să fie student înscris în cadrul grupei pentru a cărui reprezentant votează;
d) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 50%+1 din
numărul total al membrilor corpului electoral.
Art.11 - (1) Comisia electorală responsabilă de organizarea alegerilor şi numărarea voturilor
este compusă din:
a) Minim doi studenți Consilieri în Consiliul Facultății, cu condiția ca unul dintre ei să fie
studentul Consilier pentru ciclul secției la care se organizează alegerile;
b) Un student din cadrul grupei sau seriei pentru care se organizeaza alegeri, ales aleator;
(2) Candidaţii pentru funcţia de reprezentant nu pot fi membri ai Comisiei electorale.
Capitolul II
STUDENTII CONSILIERI ÎN CONSILIUL FSPUB
Art. 12 - Prezentul capitol stabileşte principii de bază privind alegerea studenţilor în cadrul
Consiliului Administrativ al Facultăţii de Ştiinţe Politice – Universitatea din Bucureşti. Alegerile
studenţeşti au loc odată cu alegerea noului Consiliu al Facultăţii, pentru mandatul colectiv şi ori de
câte ori mandatul individual al unuia dintre studenţii din Consiliu ia sfârşit.
Art. 13 – (1) Vom numi în continuare “Consiliul Studenţesc” (CS) totalitatea studenţilor
membri în Consiliul Facultăţii si Senatul Universității din București. Mandatul colectiv al CS are o
durată de 1 an, conform Legii Învăţământului şi Cartei Universității din București.
(2) Lucrarile Consiliului vor fi prezidate de catre unul dintre reprezentanti, ales in prima
reuniune a Consiliului Studentilor dupa alegerile de la inceputul anului.
Art. 14 - Operaţionalizarea principiilor generale şi modul de organizare al alegerilor în urma
cărora se vor stabili reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii rămân la latitudinea Consiliului
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Studenţesc, în funcţie de structura pe specializări şi cicluri academice, în concordanţă cu prezentul
regulament.
Art. 15 - Ponderea studenţilor în Consiliul Facultăţii este de minim 25% din numărul total
de membri ai acestuia.
Art. 16 - În cazul încetării sau revocarii unui mandat individual, alegerile pentru
completarea Consiliului Studenţesc şi desemnarea reprezentantului în Consiliul Facultăţii se vor
organiza în maxim 45 de zile calendaristice de la vacantarea postului. În cazul vacantării postului
prin terminarea ciclului de studiu, alegerile vor avea loc în primele 45 de zile calendaristice ale
următorului an academic.
Art. 17 - (1) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii pot fi aleşi numai prin votul
universal, direct, liber și secret al studenţilor înscriși la Facultatea de Științe Politice a Universității
din București, specializarea pentru care candidează în momentul desfășurării alegerilor fiind
specializarea din care provin;
(2) Poate candida orice student înscris în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice – Universitatea
din Bucureşti la cursurile de zi, indiferent de vârstă, etnie, religie, sex ori naționalitate;
(3) Alegerile se vor organiza pe cicluri de studii (licenţă, masterat şi doctorat). Există astfel
trei corpuri electorale distincte care îşi aleg reprezentanţii – studenţii ciclului de licenta, masteranzii
și doctoranzii;
(4) Fiecare corp electoral poate vota numai pentru candidații acelui corp electoral; la ciclul
de licență, studenții consilieri sunt aleși din cadrul specializării în care studiază, pentru a reprezenta
specializarea respectivă;
(5) Pentru ambele cicluri de Master si Doctorat exista un singur reprezentant;
(6) Un candidat în Consiliu poate fi votat doar de către membri corpurilor electorale pe care
le reprezinta;
Art. 18 - (1) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 20%
din numărul total de studenţi înscrişi în cadrul corpului elector;
(2) Câştigă acel candidat care întruneşte o majoritate simplă a voturilor intr-un singur tur;
(3) În cazul în care la vot nu se prezintă un procent de minim 20% din membrii corpului
electoral, se va organiza un nou tur de scrutin a carui valabilitate va fi conditionata de o prezență de
minim 10% din membrii corpului electoral, în cadrul căruia va fi desemnat câştigător cel care a
obţinut cele mai multe din numărul total de voturi exprimate;
Art. 19 - (1) Sfârşitul unui mandat individual poate surveni în cazul demisiei motivate, a
finalului unui an universitar, a organizării alegerilor anticipate sau a absentării nemotivate de la mai
mult de trei ședinte ale Consiliului Facultății;
(2) Persoana a carui mandat a fost retras nu mai poate candida pentru aceeași funcție în
cadrul aceluiași an universitar;
(3) Un reprezentant poate fi suspendat înainte de termen numai în cazul în care un număr de
minim 20% din studenții reprezentați înaintează o petiție în vederea organizării alegerilor anticipate,
petiție ce trebuie aprobată de Consiliul FSP; Mandatul va fi retras în momentul în care un numar de
studenţi de minim 50%+1 din numărul studenţilor ce au votat iniţial vor decide acest lucru, folosind
aceeaşi procedură prin care a fost ales;
Art. 20 - (1) Consiliul Studenţesc este obligat să asigure reprezentarea directă a studenților;
(2) Sunt încurajate candidaturile studenţilor aflaţi în prima jumătate a ierarhiei punctajelor
anului anterior de studiu;
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Art. 21 - Orice decizie luată de Consiliul Studenţesc va fi consemnată într-un proces verbal
semnat de toţi membrii acestuia;
Art. 22 - Drepturile şi îndatoririle studenţilor membri ai Consiliului Facultăţii sunt
următoarele:
a) Reprezentanţii studenţilor din Consiliile Facultăţilor pot iniţia propuneri de acte
normative care să optimizeze activitatea colegilor lor;
b) Reprezentanţii studenţilor se pot informa nemijlocit de la structurile academice şi
administrative ale Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi;
c) Studenţii din Consiliul Facultăţii au acces nemijlocit la birourile de secretariat şi în afara
orelor de program cu publicul, în cazul rezolvării problemelor studenţilor pe care îi reprezintă;
d) Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii sunt obligaţi să dea dovadă de o bună
cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi
reprezintă şi să participe activ la soluţionarea acestora;
e) Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii sunt obligaţi să informeze studenţii pe care îi
reprezintă prin mijloace formale şi informale;
f) Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii sunt obligaţi să participe la şedinţele consiliului,
trei absenţe nemotivate consecutive ducând la revocarea lor din funcţie; Revocarea din funcție
pentru absenteism nemotivat poate fi facută de către Consiliul Facultății în șendința următoare
constatării celei de-a treia absențe;
g) Sunt considerate motivate absențele pe caz de boala sau ce au fost generate de implicarea
reprezentanților în cadrul programelor de studiu ale Facultății; Studenții ce beneficiază de mobilități
sunt de asemenea scutiți de la participarea la sedințele Consiliului pe o perioadă de maxim 6 luni;
h) Studenţii membri ai Consiliului Facultăţii sunt obligaţi să asigure prezența unuia dintre ei
în cadrul comisiilor sociale, de burse și de cazare ale Facultății;
Art. 23 - Procedura de alegeri în cadrul Consiliului Facultăţii:
a) Data alegerilor va fi anunţată cu 15 zile calendaristice înainte de data efectuării lor,
excepție facând cazurile în care se schimbă întregul Consiliu și alegerile trebuie organizate în
concordanță cu alegerile pentru corpul profesoral;
b) Orice student la zi al Facultăţii de Ştiinţe Politice poate participa în calitate de candidat
sau alegător indiferent de vârstă, etnie, religie, sex ori naționalitate;
c) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 20% din numărul
total de membri ai corpului electoral.
d) Candidaturile pentru funcţia de reprezentant în cadrul Consiliului Facultăţii se vor depune
la Secretariatul General al Facultăţii, de la data anunţării alegerilor până cel târziu cu 72 de ore
înainte de momentul deschiderii sectiilor de votare, împreună cu un CV şi o declaraţie de intenţie
tip;
e) Campania electorală pentru funcţia de reprezentant al studenţilor începe cu 10 zile
calendaristice înainte de data alegerilor şi poate fi efectuată doar în spaţiile amenajate
corespunzător. În situații de excepție, perioada va fi modificată și menționată o dată cu anunțarea
datei alegerilor și a calendarului alegerilor.
f) În ziua alegerilor efectuarea campaniei este interzisă;
Art. 24 - (1) Comisia electorală responsabilă de organizarea alegerilor şi numărarea
voturilor este compusă din:
a) Un reprezentant din partea Decanatului FSP;
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b) Un membru al Consiliului Studenților;
c) Un membru al Consiliului Reprezentanților;
d) Câte un membru al fiecărei asociații cu forme legale de înregistrare în facultate;
(2) Candidaţii pentru funcţia de reprezentant în Consiliul Facultăţii nu pot fi membri ai
Comisiei electorale;
(3) Comisia electorală va fi anunţată cu minim 7 zile înainte de data alegerilor;
(4) Procedurile şi rezultatul alegerilor vor rămâne consemnate într-un proces verbal, ce
urmează a fi supus validării în cadrul Consiliului Facultăţii;

Capitolul III
STUDENȚII SENATORI ÎN CADRUL SENATULUI UB
Art. 25 - Prezentul capitol stabileşte principii de bază privind alegerea studenţilor în cadrul
Senatului Universitatii din Bucureşti. Alegerile studenţeşti au loc odată cu alegerea noului Senat al
Universitatii, pentru mandatul colectiv şi ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenţii
din Senat ia sfârşit.
Art. 26 - Operaţionalizarea principiilor generale şi modul de organizare al alegerilor în urma
cărora se vor stabili studenții senatori ai FSP în cadrul UB rămân la latitudinea Consiliului
Studenţesc, în funcţie de numărul de locuri distribuite FSPUB, în concordanţă cu prezentul
regulament.
Art. 27 - În cazul încetării sau revocarii unui mandat individual, alegerile pentru
desemnarea reprezentantului în Senatul UB se vor organiza în maxim 45 de zile calendaristice de la
vacantarea postului. În cazul vacantării postului prin terminarea ciclului de studiu, alegerile vor
avea loc în primele 45 de zile calendaristice ale următorului an academic.
Art. 28 - (1) Reprezentanţii studenţilor în Senatul UB pot fi aleşi numai prin votul universal,
direct, liber și secret al studenţilor înscriși la Facultatea de Științe Politice a Universității din
București;
(2) Poate candida orice student înscris în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice – Universitatea
din Bucureşti la cursurile de zi, indiferent de vârstă, etnie, religie, sex ori naționalitate;
Art. 29 - (1) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 20%
din numărul total de studenţi înscrişi în cadrul facultăţii;
(2) Câştigă acel candidat care întruneşte o majoritate simplă a voturilor;
(3) În cazul în care la vot nu se prezinta un volum de minim 20% din corpul electoral, se va
organiza un nou tur de scrutin a carui validitate va fi condiționată de o prezență de minim 10% din
membrii corpului electoral, în cadrul căruia va fi desemnat câştigător cel care a obţinut cele mai
multe din numărul total de voturi exprimate.
Art. 30 - (1) Sfârşitul unui mandat individual poate surveni în cazul demisiei motivate, a
finalului unui an universitar, a organizarii alegerilor anticipate sau a absentarii nemotivate de la mai
mult de trei ședințe ale Senatului;
(2) Persoana a cărei mandat a fost retras nu mai poate candida pentru aceeasi functie in
cadrul aceluiasi an universitar;
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(3) Un reprezentant poate fi suspendat înainte de termen numai în cazul în care un număr de
minim 30% din studenții reprezentați înaintează o petiție în vederea organizării alegerilor anticipate,
petiție ce trebuie aprobată de Consiliul FSP și Senatul UB; Mandatul va fi retras în momentul în
care un numar de studenţi de minim 50%+1 din numărul studenţilor ce au votat iniţial vor decide
acest lucru, folosind aceeaşi procedură prin care a fost ales;
Art. 31 - (1) Senatorii sunt obligati să asigure reprezentarea directă a facultății din care
provin;
(2) Sunt încurajate candidaturile studenţilor aflaţi în prima jumătate a ierarhiei punctajelor
anului anterior de studiu;
Art. 32 - Drepturile şi îndatoririle studenţilor membri ai Senatului sunt următoarele:
a) Reprezentanţii studenţilor in Senat pot iniţia propuneri de acte normative care să
optimizeze activitatea colegilor lor;
b) Reprezentanţii studenţilor se pot informa nemijlocit de la structurile academice şi
administrative ale Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi;
c) Studenţii Senatori au acces nemijlocit la birourile de secretariat şi în afara orelor de
program cu publicul, în cazul rezolvării problemelor studenţilor pe care îi reprezintă;
d) Studenţii membri ai Senatului sunt obligaţi să dea dovadă de o bună cunoaştere a
problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să
participe activ la soluţionarea acestora;
e) Studenţii membri ai Senatului sunt obligaţi să informeze studenţii pe care îi reprezintă
prin mijloace formale şi informale;
f) Studenţii membri ai Senatului sunt obligaţi să participe la şedinţele Senatului, trei absenţe
nemotivate consecutive ducând la revocarea lor din funcţie;
g) Sunt considerate motivate absențele pe caz de boala sau ce au fost generate de implicarea
reprezentanților în cadrul programelor de studiu ale Facultatii;
h) Studenții membri ai Senatului au dreptul de a participa la toate sedințele cu caracter
administrativ ale Consiliului Facultății de Științe Politice și ale Biroului Consiliului Facultății de
Științe Politice, fără drept de vot.
Art. 33 - Procedura de alegeri în cadrul Senatului UB :
a) Data alegerilor va fi anunţată cu 15 zile calendaristice înainte de data efectuării lor,
excepție facând cazurile în care se schimba intregul Senat și alegerile trebuie organizate în
concordanță cu alegerile pentru corpul administrativ si profesoral UB;
b) Orice student la zi al Facultăţii de Ştiinţe Politice poate participa în calitate de candidat
sau alegător indiferent de vârstă, etnie, religie, sex ori naționalitate;
c) Pentru ca alegerile să fie validate, se impune o prezenţă la vot de minim 20% din numărul
total de studenţi ai corpului elector.
d) Candidaturile pentru funcţia de reprezentant în Senatul UB se vor depune la Secretariatul
General al Facultăţii, de la data anunţării alegerilor până cel târziu cu 72 de ore înainte de momentul
deschiderii secțiilor de votare, împreună cu un CV şi o declaraţie de intenţie tip;
e) Campania electorală pentru funcţia de reprezentant al studenţilor începe cu 10 zile
calendaristice înainte de data alegerilor şi poate fi efectuată doar în spaţiile amenajate
corespunzător.
f) În ziua alegerilor efectuarea campaniei este interzisă;
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Art. 34 - (1) Comisia electorală responsabilă de organizarea alegerilor şi numărarea
voturilor este compusă din:
a) Un reprezentant din partea Decanatului FSP;
b) Un membru al Consiliului Studentilor;
c) Un membru al Consiliului Reprezentantilor;
d) Câte un membru al fiecărei asociații cu forme legale de înregistrare in facultate;
(2) Candidaţii pentru funcţia de reprezentant în Senatul UB nu pot fi membri ai Comisiei
electorale.
(3) Comisia electorală va fi anunţată cu minimum 7 zile înainte de data alegerilor.
(4) Procedurile şi rezultatul alegerilor vor rămâne consemnate într-un proces verbal, ce
urmează a fi supus validării în cadrul Consiliului Facultăţii și Senatului UB.
Capitolul IV
Dispoziții finale și tranzitorii.
Art. 35 - Acest regulament poate fi modificat de către CR, la propunerea a 50%+1 din
numărul total al membrilor și poate fi aprobat doar cu votul a 2/3 din membrii CR.
Art. 36 - Prezentul Regulament a fost votat în şedinţa CR din 15 noiembrie 2011 şi devine
aplicabil de îndată.
Art. 37 - Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi studenţii Facultății de Științe
Politice a Universității din București.
Art. 38 - Orice proceduri de alegere a studenţilor reprezentanţi organizate sau desfăşurate cu
încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt nule de drept.
Art. 39 - Redactat și editat în 4 exemplare, cu câte 8 pagini fiecare, la data de 15 noiembrie
2011.
Acest regulament a fost încheiat astăzi 15.11.2011 în prezența Consiliului Reprezentantilor:
Alexandru-Daniel Marinescu – Reprezentantul Studenților Facultății de Științe Politice în
Senatul Universității din București;
Matei Ladea – Reprezentantul Studenților de la Ciclul de Master;
Berișa Nezahat Deniz – Reprezentantul Studenților de la Ciclul de Licență;
Loredana Urzică – Președinte Asociația Studenților în Științe Politice;
Reprezentanți grupe:
EMA NITA

VALENTINA ENCIU

SIMONA ALEXANDRA SACALIANU

RUXANDRA MARIA MANEA

VLAD COSTEA

MIHAI AVRAM

ANDREEA MADALINA ENE

TEODORA DAGHIE

ALEXANDRA POPA

LUCIA ROMAN

ALISA MARADIN

NINA MARINA MATEI
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ANA-MARIA PAUN

ANA-MARIA NIA

ANA RADUCANU

CARMEN RENTEA

BIANCA MIHAELA SUTA

ROXANA MARIN

DIANA CARLA BENEA
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