Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timişoara

COD
USAMVBT – PG 001- R024

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI FACULTĂȚII

Organism emitent
Serviciul de
Management al
Calității

Ediţia 2 /Revizia 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CONSILIULUI FACULTĂŢII
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale
Cartei Universitare a USAMVB Timisoara.
Art.1. Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultăţii care ia
hotărâri şi decizii – în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea Cartei Universităţii - în
toate problemele didactice, ştiinţifice, financiare, administrative sau de altă natură ale facultăţii.
Art. 2. Conducerea operativă a facultății este asigurată de Biroul Consiliului şi de către
decanul facultăţii. Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea
facultăţii.
Art. 3. Organul executiv al Consiliului Facultăţii este Biroul Consiliului Facultății, compus din
decan, prodecani și directorii de departamente, dacă au fost aleşi , conform legii, în structurile de
conducere (Consiliul Facultăţii, respectiv Consiliul Departamentului). Biroul Consiliului Facultăţii
poate invita la reuniunile sale şi alte persoane direct implicate în soluţionarea problemelor
analizate.
Art. 4. Componenţa Consiliului ţine cont de structura facultăţii asigurându-se o reprezentare
proporțională a tuturor departamentelor, conform normei de reprezentare de 1:4 din numărul
cadrelor didactice și de cercetare din departamente.
Art. 5. Consiliul facultăţii este alcătuit din reprezentanţii membrilor facultății (cadre didactice
şi de cercetare) aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din facultate.
Art. 6. Cadrele didactice și cercetătorii, care fac parte din Consiliul Facultăţii, trebuie să fie
reprezentativi, cu prestigiu ştiinţific şi didactic, să aibă autoritate morală şi capacitate managerială
demonstrată.
Art. 7. Cadrele didactice alese în funcţii de conducere trebuie sa fie membrii cu drepturi
depline ai comunităţii universitare, titulari, cu norma de bază în universitate.
Art. 8. Numărul membrilor în Consiliul Facultăţii se stabileşte după cum urmează:
- până la 50 de cadre didactice titulare: 11- 15 membri;
- între 51 – 100 de cadre didactice titulare: 15-29 membrii.
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Capitolul II. ROLUL ŞI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII
Art. 9. Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:
1. defineşte şi redefineşte misiunea şi obiectivele facultăţii;
2. selectează candidaţii pentru ocuparea funcţiei de Decan, conform metodologiei de alegeri
în vigoare la nivelul universităţii;
3. avizează propunerile Decanului pentru prodecani, după numirea acestuia de către Rector și
avizeaza demiterea prodecanilor facultăţii, în conformitate cu prevederile regulamentelor în
vigoare;
4. validează alegerea şi avizează demiterea directorilor de departamente din cadrul facultăţii,
în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare;
5. aprobă proiectele strategice şi planurile operaţionale de dezvoltare ale facultăţii;
6. avizează planurile de învăţământ ale programelor de studii de licenţă, masterat, educaţie
permanentă, etc.;
7. aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
8. avizează Statele de funcţii ale departamentelor, propuse de directorii de departament;
9. avizează propunerile privind componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice;
10. analizează şi avizează rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante;
11. avizează propunerile pentru acordarea titlului de cadru didactic asociat;
12. propune Consiliului de Administraţie continuarea activităţii cadrelor didactice titulare peste
vârsta de pensionare;
13. aprobă programele de studii gestionate de facultate (licenţă şi masterat), respectiv
postuniversitare, de educaţie permanentă, cursuri de perfecţionare, etc;
14. iniţiază, cu aprobarea CA, activităţi aducătoare de venituri;
15. propune cifra de şcolarizare, pe programe de studii şi cicluri de învăţământ;
16. stabileşte strategia cooperării academice nationale și internaţionale a facultăţii;
17. validează propunerile colectivelor cadrelor didactice pentru acordarea titlurilor de Doctor
Honoris Causa, Profesor emerit, Membru de Onoare al Senatului Universităţii, în condiţiile
Cartei Universităţii;
18. controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea
generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
19. validează hotărârile Biroului Consiliului Facultăţii;
20. avizează transferul studenţilor de la un program de studiu la altul, din cadrul facultăţii şi îşi
dă acordul asupra transferului studenţilor între facultăţi;
21. aprobă rapoartele de autoevaluare în vederea autorizarii/acreditării/evaluarii periodice a
programelor de studii sau de ierarhizare a acestora;
22. adoptă hotărâri și îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din legislaţia în vigoare, carta
universităţii, precum şi din regulamentele interne ale universităţii;
23. verifică şi validează fişele de evaluare periodică a personalului didactic şi auxiliar;
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24. evaluează periodic activitatea didactică și de cercetare a cadrelor didactice și cercetătorilor
din facultate;
25. avizează lista studenţilor propuşi spre exmatriculare;
26. aprobă planul editorial al facultăţii;
27. în cazul unor hotărâri, decide cu privire la modul de vot, acolo unde legea nu prevede;
Art. 10. Atribuțiile Biroului Consiliului Facultății:
1. elaborează propuneri şi aplică hotărârile Consiliului Facultăţii;
2. coordonează activitatea departamentelor didactice din cadrul Facultăţii;
3. asigură conducerea curentă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele
Consiliului Facultăţii;
4. realizează cooperarea cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
5. organizează examenele de admitere şi licenţă;
6. exercită orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliului Facultăţii;
7. acordă un procent suplimentar la Fişa de autoevaluare şi la Fişa de concurs pentru
acordarea gradaţiei de merit;
8. îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din legislaţia în vigoare, carta universităţii,
precum şi din regulamentele interne ale universităţii.
CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 11. Competențele Consiliului Facultății se realizează şi prin Comisiile de lucru ale
consiliului.
Art. 12. Un membru al Consiliului Facultății care a lipsit nemotivat la mai mult de trei ședinte
ordinare ale Consiliului va fi considerat exclus; departamentul din care face parte va desemna un
alt reprezentant.
Art. 13. Reprezentarea studenţilor în Consiliul Facultăţii se face în conformitate cu
prevederile legale şi ale Cartei Universităţii, cu respectarea proporţionalităţii stabilită de Consiliul
Facultății. Reprezentanţii studenţilor sunt desemnaţi de către studenţi, prin vot secret. Numărul
total al reprezentanţilor studenţilor este de ¼ din numărul total al membrilor Consiliului.
Art. 14. Prezentul Regulament revizuit a fost aprobat de către Senatul universitar în ședința
din data de 13.09.2019.
Prorector educaţie şi asigurarea calităţii,
Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu
Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin
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