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REGULAMENT INTERN
1.Autonomia organizatorică şi funcţională la nivel de facultate se concretizează în:
a) de a-şi stabili, modifica şi îmbunătăţi structurile proprii, inclusiv pe cele de conducere
conform legii;
b) de a-și stabili şi folosi simboluri şi însemne proprii;
c) de a elabora reglementări proprii cu respectarea legislaţiei în vigoare;
d) de a evalua și actualiza programele de studii, planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor,
în acord cu standardele naţionale;
e) de a asigura libertatea cercetării în ceea ce priveşte stabilirea temelor, alegerea metodelor,
procedeelor şi valorificarea rezultatelor conform legii;
f) de a stabili şi aplica principiile şi criteriile proprii de evaluare a rezultatelor muncii, în
vederea aprecierii, promovării şi recompensării membrilor comunităţii;
g) de a selecta cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi personalul didactic auxiliar şi
nedidactic;
h) de a alege organismele de conducere în conformitate cu legislaţia în vigoare; de a întocmi
statele de funcţiuni şi schemele de personal în raport cu resursele umane şi financiare de care
dispune, cu prevederile planurilor de învăţământ şi ale legislaţiei în vigoare;
i) de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare;
j) de a publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau alte materiale, care sprijină
învăţământul şi cercetarea ştiinţifică;
k) de a propune conferirea titlurilor didactice, ştiinţifice şi onorifice, precum şi a unor
distincţii universitare în condiţiile legii;
l) de a iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă activitate conformă cu legislaţia în
vigoare şi cu acordurile internaţionale;
m) de a organiza manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive.
2. Corpul profesoral este organizat pe departamente.

Decan,
Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral din 19.01.2017

