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Catre:
Studenții specializării Calculatoare
Ca urmare a vacantării unui loc pentru studenți în Consiliul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică, în baza Metodologiei de organizare si
desfasurare a alegerilor pentru structurile si functiiile de conducere din
Universitatea Petrol- Gaze din Ploiesti, se vor organiza alegeri parțiale.
Locul vacant revine studenților de la specializarea Calculatoare.
Primul tur al alegerilor parțiale se va desfășura în data de 27 martie
2018, orele 8,00 – 12,00, iar turul al doilea, dacă este cazul, se va desfășura
în data de 28 martie 2018 orele 8,00 – 12-00.
În conformitate cu art. 1.13 din Metodologia mai sus amintită, cei care
doresc să candideze pentru locul vacant, vor depune candidaturile (cereri
scrise) între orele 8,00 - 13,00 la secretariatul facultatii IME pȃnă pe data de
23 martie.
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Catre:
Studenții specializării Automatică și Informatică Aplicată
Ca urmare a vacantării unui loc pentru studenți în Senatul Universității
Petrol-Gaze din Ploiești, în baza Metodologiei de organizare si desfasurare a
alegerilor pentru structurile si functiiile de conducere din Universitatea PetrolGaze din Ploiesti, se vor organiza alegeri parțiale.
Locul vacant revine studenților de la specializarea Automatică și
Informatică Aplicată.
Primul tur al alegerilor parțiale se va desfășura în data de 27 martie
2018, orele 8,00 – 12,00, iar turul al doilea, dacă este cazul, se va desfășura
în data de 28 martie 2018 orele 8,00 – 12-00.
În conformitate cu art. 1.13 din Metodologia mai sus amintită, cei care
doresc să candideze pentru locul vacant, vor depune candidaturile (cereri
scrise) între orele 8,00 - 13,00 la secretariatul facultatii IME pȃnă pe data de
23 martie.
În conformitate cu art. 2.5 candidatii trebuie să fie integraliști și să aibă
media anului perecedent mai mare sau egala cu 8,00.
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