UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI SENATULUI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cerinţele Cartei Universităţii Spiru Haret şi
stabileşte modalităţile concrete de organizare şi funcţionare, la nivelul senatului universitar, a
Comisiei pentru probleme studenţeşti, precum şi responsabilităţile aferente acestei activităţi.
Art.2. În Universitatea Spiru Haret, problemele studenţeşti sunt definite ca probleme
de ordin cultural, sportiv, logistic şi social, specifice studenţilor, pe care Universitatea are
obligaţia să le rezolve potrivit angajamentelor asumate prin contractele încheiate cu
beneficiarii serviciilor educaţionale.
Art.3. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea acţiunilor de
culturalizare/socializare, a activităţilor sportive şi de agrement, precum şi a celor privind
cazarea şi servitul mesei de către studenţi constituie o preocupare de prim ordin a conducerii
Universităţii Spiru Haret.
Art.4. Implementarea hotărârilor Senatului Universităţii Spiru Haret privind
problemele specifice studenţilor revine Comisiei pentru probleme studenţeşti, care
funcţionează la nivelul senatului, in calitate de comisie de specialitate a acestuia.
Art.5. Comisia pentru probleme studenţeşti are rolul de a identifica şi soluţiona
problemele studenţeşti, precum şi de a monitoriza activitatea de îmbunătăţire a serviciilor
sociale, culturale şi sportive desfăşurate la nivelul Universităţii Spiru Haret.
Art.6. În activitatea de identificare şi soluţionare a problemelor studenţilor Comisia
pentru probleme studenţeşti este sprijinită de comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,
respectiv de comisiile de audit intern al calităţii, care funcţionează la nivelul facultăţilor.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
Art.7. Comisia pentru probleme studenţeşti este formată din 5/7 membri ai senatului
universitar, cadre didactice şi reprezentanţi ai studenţilor, dintre care, unul îndeplineşte şi
funcţia de secretar tehnic.
Art.8. Aprobarea structurii Comisiei pentru probleme studenţeşti se face, la
propunerea preşedintelui senatului universitar, de către Senatul universitar, prin vot deschis,
cu majoritate simplǎ.

Art.9. Comisia este condusă de un preşedinte ales prin votul majorităţii acesteia, in
prima şedinţă după constituire.
Art.10. Mandatul Comisiei pentru probleme studenţeşti are aceeaşi durată cu
mandatul Senatului Universităţii Spiru Haret, respectiv 4 ani.
Art.11. Comisia pentru probleme studenţeşti:
a) funcţionează permanent, pe baza unui program de activitate aprobat de senatul
universitar la începutul fiecărui an universitar;
b) se întruneşte, de regulă lunar, în sesiuni ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în
sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui comisiei sau preşedintelui senatului
universitar.
Art.12. Şedinţele Comisiei pentru probleme studenţeşti sunt statutare dacă la acestea
participă cel puţin doua treimi din numărul membrilor acesteia.
Art.13. Hotărârile Comisiei sunt statutare dacă se iau cu cel puţin jumătate plus unu
din numărul membrilor prezenţi.
Art.14. (1) Hotărârile Comisiei se consemnează în procesul verbal de şedinţă, care
trebuie semnat de preşedinte şi de secretar.
(2) Copiile proceselor verbale şi extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea
preşedintelui comisiei.
Art.15. (1) La propunerea preşedintelui Comisiei, pentru probleme deosebite, pot fi
invitate la întrunirile de lucru persoane competente din Universitate în rezolvarea problemelor
respective.
(2) Prezenţa acestora este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI
Art.16. Comisia pentru probleme studenţeşti are următoarele atribuţii generale:
a) informează studenţii Universităţii Spiru Haret asupra problemelor de interes
cuprinse in reglementările interne cu impact asupra vieţii sociale şi culturale a acestora;
b) monitorizează şi rezolvă în termen legal problemele sociale ale studenţilor din
cadrul Universităţii Spiru Haret;
c) oferă studenţilor consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor de licenţă, precum şi
după finalizarea acestora;
d) promovează valorile ştiinţifice, culturale, sportive şi etice ale Universităţii în rândul
studenţilor şi în afara Universităţii;
e) propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale studenţilor;
f) sprijină studenţii pentru organizarea şi desfăşurarea, in cadrul Universităţii, a
diverselor activităţi sociale, educaţionale şi culturale;
g) susţine demersul managerial privind creşterea şi diversificarea calităţii serviciilor
specifice oferite studenţilor.
Art.17. Pentru realizarea atribuţiilor funcţionale, Comisia desfăşoară, cu prioritate,
următoarele activităţi specifice:
a) analizează anual şi ori de cate ori situaţia impune, rezultatele activităţii de
soluţionare a problemelor studenţeşti;
b) contribuie la realizarea diferitelor proiecte în scopul îmbunătăţirii activităţii
culturale şi sportive a studenţilor;

c) elaborează, în colaborare cu prorectorul responsabil cu problemele studenţeşti şi cu
reprezentanţii studenţilor în senat, Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi urmăreşte
respectarea prevederilor acestuia;
d) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de rezolvare a problemelor studenţeşti
la nivel de Universitate şi/sau de facultăţi/departamente de studii;
e) participă, împreună cu reprezentanţii studenţilor în senatul universitar, la elaborarea
proiectului Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor;
f) participă la elaborarea Regulamentului de acordare a burselor de studii, pentru
studenţi;
g) participă la acordarea burselor şi a altor forme de ajutoare în conformitate cu
regulamentele aprobate şi cu legislaţia în vigoare;
h) sprijină organizarea unor sesiuni cultural/ştiinţifice studenţeşti, anuale, la nivel de
specializări, sau la nivel de facultăţi şi de Universitate;
i) sprijină participarea studenţilor la concursuri profesionale, precum şi la activităţi
privind consilierea şi orientarea în carieră;
j) sprijină organizarea unor manifestări artistice, sportive, turistice şi de agrement
pentru studenţi;
k) urmăreşte respectarea regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea căminului
studenţesc, a cantinei/restaurant şi a clubului studenţesc;
l) verifică asigurarea condiţiilor optime de studiu pentru studenţi în biblioteci, ateliere,
săli de curs, săli de lectură, laboratoare etc.
Art.18. Comisia pentru probleme studenţeşti monitorizează:
a) activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră;
b) activitatea de notare a studenţilor, in conformitate cu Regulamentul privind
examinarea şi notarea studenţilor;
c) respectarea Cartei universitare, Codului universitar al drepturilor si obligaţiilor
studentului, Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentului
privind utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile(ECTS) şi Regulamentului de
ordine interioară al Universităţii;
d) respectarea criteriilor de acordare a burselor şi de repartizare a locurilor pentru
studenţi în cămine:
e) respectarea cotei de reprezentare a studenţilor în structurile de conducere, având în
vedere legislaţia în vigoare;
f) respectarea drepturilor studenţilor de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi ai
studenţilor la diferite niveluri;
g) respectarea taxelor de şcolarizare in conformitate cu legisla ţia în vigoare.
Art.19. Comisia pentru probleme studenţeşti verifică şi informează permanent senatul
universitar şi rectorul Universităţii asupra disfuncţiilor privind:
a) respectarea principiului libertăţii de exprimare - în baza căruia studenţii au dreptul
să-şi exprime liber opiniile academice;
b) tratamentul egal al studenţilor din partea reprezentanţilor Universităţii;
c) asigurarea dreptului de acces liber şi gratuit al studenţilor la informaţii care privesc
propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte.
Art.20. Comisia pentru probleme studenţeşti sprijină Asociaţia studenţilor
Universităţii Spiru Haret în activităţile iniţiate de aceasta şi colaborează în probleme de
interes comun.

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMISIEI
Art.21. Preşedintele Comisiei pentru probleme studenţeşti are următoarele
competenţe:
a) asigură executarea hotărârilor Comisiei şi informează membrii Comisiei cu privire
la executarea acestora;
b) convoacă şi prezidează lucrările Comisiei, potrivit cerinţelor normative şi
metodologice în vigoare;
c) coordonează secretariatul Comisiei şi răspunde de păstrarea documentelor rezultate
din activitatea comisiei;
d) planifică şedinţele ordinare ale Comisiei şi stabileşte ordinea de zi a acestora;
e) reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul, Rectorul, Consiliul de Administraţie şi cu
celelalte organisme de conducere academică ale Universităţii.
Art.22. Membrii Comisiei pentru probleme studenţeşti au următoarele competenţe:
a) asigură realizarea obiectivelor stabilite prin programul de activităţi al Comisiei
pentru probleme studenţeşti;
b) elaborează şi prezintă în şedinţele Comisiei, analize şi materiale documentare
referitoare la disfuncţiile sesizate în activitatea de gestionare a problemelor studenţeşti;
c) oferă sprijin coordonatorilor activităţilor de rezolvare a problemelor studenţeşti la
nivelul Universităţii şi al facultăţilor/departamentelor de studii;
d) participă, după caz, la elaborarea strategiei de cercetare ştiinţifică a Universităţii şi a
planurilor operaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice;
e) participă la şedinţele de lucru ale Comisiei şi abordează probleme de interes pentru
activitatea de rezolvare a problemelor studenţeşti la nivelul Universităţii sau a
facultăţilor/departamentelor de studii;
f) propun soluţii de eficientizare a activităţii privind gestionarea eficientă a
problemelor studenţeşti.
Art.23. Secretarul Comisiei pentru probleme studenţeşti are următoarele competenţe:
a) asigură măsurile organizatorice necesare bunei desfăşurări a şedinţelor de lucru ale
Comisiei;
b) asigură redactarea rapoartelor şi proceselor verbale ale şedinţelor de lucru şi ţine
evidenţa tuturor documentelor Comisiei;
c) informează la timp membrii Comisiei despre activităţile care urmează a fi
desfăşurate şi ordinea de zi a acestora;
d) răspunde de arhivarea documentelor Comisiei, potrivit cerinţelor legii arhivelor şi
ale nomenclatorului arhivistic.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.24. Comisia pentru probleme studenţeşti colaborează îndeaproape cu prorectorul
responsabil cu probleme studenţeşti, pe care îl sprijină in soluţionarea problemelor date în
competenţă.
Art.25. Senatul universitar poate decide, din motive întemeiate, includerea în
componenţa Comisiei a unor specialişti recunoscuţi în domeniul managementului universitar.

Art.26. În funcţie de necesităţi, pentru cunoaşterea concretă a problemelor studenţeşti
din fiecare facultate/departament de studii, Comisia poate constitui in facultăţi, cu aprobarea
senatului şi cu avizul rectorului, subscomisii cu scop lucrativ, a căror activitate specifică o
coordonează împreună cu decanul facultăţii/directorul de departament.
Art.27. Comisia pentru probleme studenţeşti elaborează şi prezintă anual, pană la
data de 1 martie, raportul de activitate pentru anul precedent, precum şi situaţia în privinţa
asigurării problemelor studenţeşti.
Art.28. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru
Haret din data de 09.05.2013 şi intră in vigoare imediat.

Preşedinte al Senatului,
Conf. univ. dr. Florin Făinişi

