Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiilor
de Specialitate ale Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică
Prezentul regulament a fost elaborat în concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu
modificările ulterioare şi cu Carta Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.
Art. 1 – Consiliul Facultăţii îşi constituie comisii de specialitate, după cum urmează:
• comisia profesională;
• comisia de promovare şi asigurare a calităţii;
• comisia de cercetare ştiinţifică;
• comisia de promovare a imaginii facultăţii;
• comisia pentru probleme studenţeşti.
Art. 2 – Membrii comisiilor de specialitate se aleg în prima şedinţă, după definitivarea componenţei
Consiliul, pe baza opţiunilor exprimate în prealabil. Membrii Consiliului activează cel puțin în una
dintre comisiile Consiliului.
Art. 3 – Comisiile Consiliului sunt conduse de către câte un preşedinte desemnat din rândul
membrilor comisiei de către Decan. Modul de funcționare şi atribuţiile comisiilor de specilitate se
stabilesc de către Consiliu.
Art. 4 – Ședinţele comisiilor de specialitate se convoacă de preşedinţii lor.
Art. 5 – Comisiile Consiliului au următoarele atribuţii generale:
•

iniţiază / avizează propuneri referitoare la domeniile de lucru proprii;

•

analizează şi propun hotărâri la sesizările şi problemele legate de domeniile de lucru proprii;

•

desfăşoară şi urmăresc activităţile aprobate de Consiliu specifice domeniului comisiei.

Art. 6 – Comisia profesională are următoarele atribuţii specifice:
•

Analizează continuu curriculum-urile disciplinelor;

•

Elaborează propuneri de înfiinţare de noi programe de studii şi de sistare a acelor programe de
studii care: nu se (mai) încadrează în misiunea universităţii şi / sau nu sunt de interes pentru
societate şi / sau nu pot fi susţinute la un nivel de calitate corespunzător şi / sau sunt
ineficiente financiar şi le înaintează Consiliului facultăţii spre aprobare;

Art. 7 – Comisia de promovare şi asigurare a calităţii are următoarele atribuţii specifice:
•

Coordonează şi asigură buna funcţionare a procesului de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii
actului de învăţământ;

•

Realizează acţiuni periodice de evaluare a calităţii procesului de învăţământ, inclusiv prin
prisma rezultatelor obţinute de studenţi, a reacţiilor angajatorilor şi a evaluărilor activităţii
didactice pe bază de chestionare, elaborând propuneri de îmbunătăţire;

•

Iniţiază şi asigură consultanţă pentru personalul implicat direct în procesul de evaluare
externă (evaluări ARACIS, alte evaluări externe etc.);

•

Definește și urmăreşte implementarea regulamentelor şi procedurilor la nivelul Consiliului
Facultăţii, în vederea includerii acestora într-un sistem unitar de calitate;

•

Colaborează cu Consiliul calității de la nivelul Universităţii.

Art. 8 – Comisia de cercetare ştiinţifică are următoarele atribuţii specifice:
•

Elaborează strategia de orientare și stimulare a activității de cercetare a facultății în
concordanţă cu strategia universităţii, a programelor naţionale şi internaţionale de cercetare;

•

Analizează activitatea de cercetare ştiinţifică din centrele de cercetare care funcţionează în
cadrul facultăţii;

•

Analizează participarea cadrelor didactice la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi
internaţionale;

•

Analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică şi propune măsurile de
îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale;

•

Promovează implicarea studenţilor şi masteranzilor în activităţile de cercetare;

•

Sprijină organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti;

•

Sprijină activitatea de raportare a rezultatelor cercetării.

Art. 9 – Comisia de promovare a imaginii facultăţii are următoarele atribuţii specifice:
•

Elaborează strategia de promovare a imaginii facultăţii;

•

Coordonează acţiunile de promovare a imaginii facultăţii;

•

Concepe și elaborează materialele de promovare a imaginii facultăţii: afişe şi postere, broşuri,
albume, ghiduri, pliante, fluturaşi de informare, CD-uri de prezentare, etc.;

•

Coordonează diseminarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională;

•

Propune manifestări şi evenimente de promovare a facultăţii.

Art. 10 – Comisia pentru probleme studenţeşti are următoarele atribuţii specifice:
•

Coordonează informarea studenţilor privind regulamentele de cazare, de acordare a burselor,
de acordare a biletelor de tabără precum şi alte regulamente şi norme în vigoare cu impact
asupra vieţii sociale şi culturale ale studenţilor din cadrul facultăţii;

•

Sprijină studenţii în diverse activităţi sociale, culturale şi educaţionale;

•

Analizează și propune soluții pentru problemele sociale ale studenţilor;

•

Oferă consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor, precum şi după finalizarea acestor studii;

•

Propune instrumente pentru creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor şi
diversificarea lor;

•

Promovează valorile ştiinţifice, culturale, sportive şi etice în rândul studenţilor.

Art. 11 – Punctele de vedere ale comisiilor de specialitate se adoptă prin votul majorităţii simple a
membrilor acestora iar lucrările comisiilor se finalizează prin elaborarea de diverse materiale. Acestea
sunt prezentate plenului Consiliului şi sunt supuse dezbaterii plenului.
Art. 12 – Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 2 martie 2018.
Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 1 martie 2018.
Decan
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