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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DIDACTICE A SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

Art. 1. Comisia didactică a Senatului reprezintă structura specializată a
Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timișoara răspunzătoare pentru activitatea de formare profesională
prin studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, studii postuniversitare şi cursuri
de formare continuă.
Art. 2. Comisia Didactică a USAMVBT este compusă din nouă membri, șapte
cadre didactice și doi studenți, reprezentând fiecare facultate a Universității.
Art. 3. Conducerea operativă a Comisiei didactice este asigurată de
președintele acesteia. Acesta colaborează direct cu prorectorul cu educaţia şi
asigurarea calităţii pe Universitate în rezolvarea tuturor problemelor apărute în acest
resort.
Art. 4. Comisia didactică a Senatului urmăreşte aplicarea procedurilor legale
stabilite cu privire la conţinutul şi evoluţia procesului de învăţământ în toate domeniile
de studiu din cadrul Universităţii de Stiinţe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara având atribuțiuni în legătură cu:
a) analiza propunerilor facultăţilor privind înfiinţarea şi dezvoltarea unor
programe de studii noi;
b) analiza oportunității propunerilor de diversificare a unor forme de
învăţământ din cadrul Universității;
c) monitorizează şi asigură aplicarea tuturor regulamentelor care privesc
activitatea didactică şi asigurarea calităţii;
d) face analiza cursurilor şi programelor analitice la nivelul facultăţilor din
Universitate;
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e) verifică corectitudinea desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice în cadrul Universității și este responsabil de întocmirea Raportului final
pentru examenele susținute pe posturile didactice din Universitate;
f)

analizează și formulează răspunsuri la scrisorile şi memoriile primite.

Art. 5. Comisia didactică se întrunește pentru probleme specifice, fără a avea o
periodicitate stabilită, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui
acesteia.
Art. 6. Comisia didactică adoptă hotărâri care se supun analizei finale și
aprobării plenului Senatului USAMVBT.
Art. 7. Sedinţele comisiei didactice sunt legal constituite dacă sunt prezenţi
jumătate plus unu din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă cu
majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la ședință).
Art. 8. Atât la sedinţele ordinare, cât şi la cele extraordinare, Comisia didactică
a Senatului poate invita şi alte persoane din afara componenţei acestuia.
Art. 9. Preşedintele comisiei didactice a Senatului informează Senatul, după
caz, cu privire la activitatea desfăşurată.
Art. 10. Prezentul regulament revizuit a fost aprobat în şedinţa Senatului
USAMVBT la data de 08.05.2019 și intră în vigoare la data aprobării.
Președinte Comisie didactică a Senatului USAMVBT,
Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu

Rector,

Președinte SENAT USAMVBT,

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe
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