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CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 

Art.I. 

(1) Consiliul facultatii reprezinta organismul deliberativ ~i decizional al facultiitii. 

(2) Consiliul facultatii i~i desfa~oara activitatea in conformitate cu prevederile Legii 

Educatiei Nationale nr. 1/2011 ~i ale Cartei Universitatii de Vest din Timi~oara. 

Art.2. Consiliul facultatii este format din 13 membri (5 de la Departamentul de Filozofie ~i 

~tiinte ale Comunicarii, 4 de la Departamantul de ~tiinte Politice ~i 4 studenti). 

Art.3. Membrii Consiliului facultatii W organizeaza activitatea respectand valorile eticii ~i 

practicile universitare, asumandu-~i obligatiile care decurg din acestea in concordanta cu legea si 

cu deciziile Senatului UVT. 

CAPITOLUL II: ATRIBUTIILE CONSILIULUI FACULTA.TII 

Art.4. Consiliul facultiitii are urmiitoarele atributii: 

a) elaboreaza ~i adopta strategii, politici ~i regulamente pe domenii de interes ale facultatii; 

b) aproba, la propunerea decanului, structura, organizarea ~i functionarea facultatii; 

c) propune consiliului de administratie infiintarea, divizarea, comasarea sau desfiintarea 

departamentelor; 

d) aproba programele de studii gestionate de facultate; 

e) avizeaza propunerile de programe noi de studii ~i formuleaza propuneri catre consiliul de 

administratie de desfiintare a celor care nu se mai incadreaza in misiunea universitatii sau care 

sunt ineficiente academic ~i financiar; 

f) propune Senatului UVT structura anului universitar ~i calendarul activitatilor 

educationale; 

g) analizeaza ~i inainteaza consiliului de administratie, spre avizare, planurile de invatamant 

ale programelor de studii universitare; 

h) avizeaza statele de functii ale personalului didactic ~i de cercetare din cadrul 

departamentelor facultatii ~i le inainteaza Senatului UVT pentru aprobare; 

2 



N 
Universitatea de Vest 
din Timi~oara 

U NIVER SI TATE A DE V EST DIN T IMl~OAR1 

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI STIINTE ALE COMUNICARI 

i) decide, la propunerea directorului de departament, marirea normei didactice a 

personalului didactic care nu des:fa~oara activitati de cercetare ~tiintifica/creatie universitara sau 

echivalente acestora, precum ~i (in cazuri de exceptie) diminuarea normei didactice minime ~i 

completarea acesteia cu activitati de cercetare ~tiintifica/creatie universitara, in conditiile legii; 

j) avizeaza propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice ~i de 

cercetare ~i valideaza rezultatele concursurilor; 

k) analizeaza, avizeaza ~i inainteaza consiliului de administratie propunerile facultatii cu 

privire la acordarea gradatiilor de merit; 

I) avizeaza angajarea speciali~tilor cu valoare ~tiintifica recunoscuta in domeniu in calitate 

de cadre didactice ~i cercetatori invitati cu statut de asociat, in conditiile legii; 

m) controleaza activitatea decanului, a prodecanilor, a directorilor de departamente ~i a 

institutelor ~i centrelor de cercetare aflate in structura facultatii ~i aproba rapoartele anuale 

privind starea generala a facultatii, asigurarea calitatii ~i respectarea eticii universitare la nivelul 

facultatii; 

n) avizeaza rezultatele alegerilor efectuate la nivelul departamentelor facultatii ; 

o) aproba parcurgerea de catre studenti a 2 ani de studii intr-un singur an, tn conditiile legii; 

p) aproba comisiile de evaluare ~i reevaluare a activitatii didactice ~i ~tiintifice a cadrelor 

didactice ~i de cercetare ale facultatii ; 

q) avizeaza candidatii pentru concursul de selectie privind ocuparea functiei de decan, 

conform legii; 

r) propune sanctiunile disciplinare date in competenta sa prin lege; 

s) indepline~te alte atributii aprobate de Senatul UVT in conformitate cu legislatia in 

vigoare. 

Art. 5. In fiecare an, eel tarziu pana la 31 martie, Consiliul facultatii dezbate ~i aproba raportul 

decanului cu privire la starea facultatii , care trebuie sa contina analiza cu privire la: 

a) situatia financiara a facultatii, pe surse de finantare ~i tipuri de cheltuieli; 

b) situatia programelor de studii ~i a studentilor; 

c) situatia absolventilor ~i a inseqiei profesionale a acestora; 

d) situatia personalului didactic, de cercetare ~tiintifica ~i personalului nedidactic la nivelul 

facultatii, precum ~i a posturilor didactice ~i nedidactice vacante; 
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e) 

f) 

g) 

rezultatele activitatii de cercetare ~tiintifica; 

situatia asigurarii calitatii la nivelul facultatii; 

situatia respectarii eticii universitare ~i a eticii activitatilor de cercetare ~tiintifica. 

CAPITOL UL III: ORGANIZAREA CONSILIULUI FA CUL TA TIT 

Art.6. 

(1) Mandatul Consiliului facultatii este de patru ani 

(2) Persoanele alese in functia de membru al Consiliului facultatii din randul cadrelor 

didactice titulare pot fi realese in aceasta functie in conditiile legii. 

(3) Reprezentantii cadrelor didactice ~i de cercetare in Consiliul facultatii sunt ale~i prin 

votul universal, direct, secret, egal ~i liber exprimat al tuturor cadrelor didactice ~i de cercetare 

titulare din facultate. 

( 4) Membrii personalului didactic titular 'in facultate care au fost ale~i in Consiliul facultatii 

i~i pastreaza mandatul atat timp cat au acest statut. 

(5) Cadrele didactice titulare i~i pastreaza mandatul de membru al Consiliului facultatii ~i in 

cazul in care, pe perioada mandatului, se transfera ca urmare a reorganizarii departamentelor, la 

un alt departament din cadrul facultatii. 

(6) In caz de vacantare a postului de consilier se organizeaza noi alegeri 

Art.7. 

(1) Durata unui mandat de reprezentare a studentilor in Consiliul facultatii este de un an. 

(2) Reprezentantii studentilor pot fi membri in Consiliul facultatii cat timp •~i pastreaza 

statutul de student reprezentant detinut la data alegerii lor. 

(3) Reprezentantii studentilor in Consiliul facultatii sunt ale~i prin votul universal, direct, 

secret, egal ~i liber exprimat al tuturor studentilor din cadrul facultatii. 
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Art.8. 

(1) Consiliul facultatii stabile§te comisiile de specialitate care propun strategii §i politici pe 

domenii de interes ale facultatii. 

(2) Pentru mandatul 2020-2024, Comisiile de specialitate ale Consiliului facultatii pot fi 

urmatoarele: 

I. Comisia pentru strategie institutionala (programe de studii universitare de licenµ, 
masterat §i doctorat, programe postuniversitare ); 

IL Comisia pentru activitatea de cercetare §tiintifica, etica, relatii intemationale ~i cu 
diaspora, imagine institutionala; 

III. Comisia pentru managementul calitatii, control managerial intern ~i cariera 
profesionala a cadrelor didactice; 

IV. Comisia pentru activitati studente§ti, relatia cu alumni, mediul socio-economic, 
mediul cultural, artistic ~i sportiv; 

(3) Comisiile sunt formate din eel putin 3 membri §i sunt coordonate de un pre§edinte. 

( 4) Componenta comisiilor de specialitate ~i functia de pre~edinte al comisiilor de 

specialitate se aproba prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti. 

(5) Pre~edintele unei comisii de specialitate ~i membrii acesteia pot fi revocati prin vot 

deschis, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti. 

(6) La §edintele comisiilor de specialitate pot participa, in calitate de invitati, alti membri ai 

comunitatii academice a facultatii, precum si membrii Senatului UVT. 

CAPITOL UL IV: FUNCTIONAREA CONSILIULUI F ACUL TA TII 

Art.10. 

(1) Consiliul facultatii se intrune§te 'in §edinte ordinare lunar §i in §edinte extraordinare. 

(2) Sedintele ordinare ale Consiliului facultatii sunt convocate de catre decanul facultatii. 

(3) Consiliul facultatii este convocat in §edinte extraordinare de catre decanul facultatii din 

proprie initiativa sau la cererea a eel putin unei treimi dintre membrii Consiliului. 
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(4) Sedintele Consiliului facultatii sunt conduse de decan. in cazul in care decanul nu poate 

participa la ~edinta Consiliului facultatii, aceasta poate fi condusa de unul dintre prodecani sau 

directori de departament, in urma aprobarii consiliului. 

(5) Prodecanii facultatii, directorii departamentelor din cadrul facultatii ~i secretarul ~ef al 

facultatii au calitatea de invitati permanenti la ~edintele Consiliului facultatii, fara a avea atributii 

deliberative ~i decizionale. 

(6) Are calitatea de invitat la ~edintele Consiliului facultatii un delegat al sindicatului 

reprezentativ la nivel de UVT, avand calitatea de cadru didactic al facultatii, in cazul in care sunt 

dezbatute probleme privind raporturile de munca dintre UVT ~i personalul didactic ~i de 

cercetare al facultatii. 

(7) Ordinea de zi este stabilita de catre Decanul facultatii ~• este transmisa membrilor 

Consiliului facultatii prin convocator. 

(9) Convocatorul, impreuna cu proiectele de hotarari ~i orice alte documente necesare pentru 

analiza problemelor puse in discutie se transmit atat membrilor Consiliului facultatii, cat ~i 

prodecanilor ~i directorilor de departamente - pe cale electronica sau in forma tiparita - cu eel 

putin 2 zile inainte de data ~edintei. 

Art.l 1. 

(1) .Sedintele Consiliului facultatii se desfa~oara in prezenta a eel putin doua treimi din 

totalul membrilor sai. 

(2) . Hotararile Consiliului facultatii se 1au prm votul a jumatate plus unu din totalul 

membrilor prezenti 

(3) Toti membrii Consiliului facultatii au drept egal de vot. 

( 4) Dreptul de vot se exercita personal ~i direct. 

( 5) Dreptul de vot nu poate fi delegat. 

(6) Participarea membrilor Consiliului facultatii la ~edintele de consiliu este obligatorie, cu 

exceptia cazurilor in care se afla in concediu medical sau in delegatie de serviciu. 

Numarul maxim de absente nemotivate permis pe parcursul unui an universitar este de 2. 

in cazul depa~irii numarului maxim de absente nemotivate, Consiliul facultatii va 

informa membrii departamentului respectiv cu privire la nereprezentarea adecvata a 

departamentului in ~edintele Consiliului facultatii. 
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(7) În situaţii excepţionale, atunci când temele puse în discuţie pot să genereze uşor un

consens, Decanul poate propune organizarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului

PFC în care votul să fie electronic (prin e-mail). Consultarea electronică va oferi

consilierilor următoarele opţiuni de vot:

• Sunt de acord.

• Nu sunt de acord.

• Mă abţin.

• Doresc dezbatere pe această temă.

Dacă există o cerere pentru dezbatere, aceasta se organizează.

Art.12.

(1) Proiectele de hotărâri şi regulamente ale Consiliului facultăţii pot fi înaintate spre

dezbatere de către decanul sau prodecanii facultăţii, de către comisiile de specialitate ale

Consiliului facultăţii sau de către membrii Consiliului facultăţii, în acest din urmă caz cu avizul

comisiei de specialitate.

(2) Comisia de specialitate dezbate proiectul şi exprimă un punct de vedere asupra acestuia

în cel mult 3 zile de la primirea lui.

Art.13. Hotărârile Consiliului facultăţii sunt semnate de decanul facultăţii şi comunicate 

persoanelor interesate, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE 

Art.14. Prezentul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului facultăţii poate să 

fie modificat şi completat cu votul a două treimi din membrii Consiliului facultăţii. 

Art.15. Prezentul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului facultăţii a fost 

modificat în şedinţa extraordinară a Consiliului facultăţii din data de 11 mai 2020 

Decan 

Conf Univ. dr. Claudiu Marius Mesaroş 
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Anexa 1 

Comisii de specialitate ale Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale 

Comunicării 

I. Comisia pentru strategie instituţională (programe de studii universitare de licenţă,
masterat şi doctorat, programe postuniversitare);

Lect. dr. Iasmina Petrovici 
Lect. dr. Repolschi Octavian 
Student Adrian Breha 

II. Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, etică, relaţii internaţionale şi cu
diaspora, imagine instituţională;

Prof. dr. Vasile Do cea 
- Lect. dr. Stefana Ciortea Neamtiu

Student Calin Gheju

III. Comisia pentru managementul calităţii, control managerial intern şi cariera
profesională a cadrelor didactice;

- Lect. dr. Maria Miele
- Lect. dr. Iris Mihai

Student Alexandra Palade

IV. Comisia pentru activităţi studenţeşti, relaţia cu alumni, mediul socio-economic,
mediul cultural, artistic şi sportiv;

- Lect. dr. Mihai Panu
- Lect. dr. Anamaria Filimon
- Student Patricia Valeanu

Avizat în Şedinţa extraordinară de Consiliu al Facultăţii 

11 mai 2020 

Decan 

Conf.dr. Claudiu Marius Mesaroş 
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