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RAPORTUL COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI 

al Senatului Universităţii din Petroşani pe anul universitar 2014 

 

 1. STRUCTURĂ ŞI COMPETENŢE 

Ca structură de lucru specializată a Senatului Universităţii din Petroşani 

CPS facilitează luarea de către acesta a unor hotărâri fundamentate în 

domeniul activităţii studenţilor. Comisia a fost înfiinţată cu scopul de a  

elabora soluţii de optimizare a procesului educaţional şi pentru a propune 

soluţii pe baza cărora Senatul universitar să adopte măsuri pentru rezolvarea 

problemelor profesionale şi sociale ale studenţilor. Comisia pentru probleme 

studenţeşti are misiunea de a identifica şi soluţiona  problemele şi 

oportunităţile acestui sector, de a monitoriza şi îmbunătăţi permanent modul 

în care se asigură serviciile sociale, culturale şi sportive pentru studenţii 

Universităţii. 

CPS are în componenţa sa 8 membri (6 cadre didactice titulare şi 2 

reprezentanţi ai studenţilor, membrii ai Senatului), după cum urmează: 

1.Conf.univ.dr.ing. Moraru Roland– preşedinte comisie 

2.Prof.univ.dr.ing. Andraş Iosif 

3.Conf.univ.dr.ing. Goldan Tudor 

4.Asist.univ. Hulea Lavinia 

5.Conf.univ.dr.ing. Mândrescu Corneliu 

6.Lector univ.dr. Schmidt Mihaela 

7.student Gorea Alexandru 

8. student Doncilă Ana-Maria 

Comisia a funcţionat în spiritul autonomiei universitare, în colaborare cu 

prorectorul Învăţământ, Calitate, Relaţii internaţionale, şi prorectorul 

Management academic, administrativ şi financiar. În soluţionarea problemelor 

http://upet.ro/profile/moraru.roland.php
http://upet.ro/profile/andras.iosif.php
http://upet.ro/profile/goldan.tudor.php
http://upet.ro/profile/hulea.lavinia.php
http://upet.ro/profile/mandrescu.corneliu.php
http://upet.ro/profile/schmidt.mihaela.php
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de ordin social CPS a colaborat cu reprezentanţii studenţilor, cu reprezentanţii 

organizaţiilor studenţeşti (Liga Studenţilor Universităţii Petroşani, University of 

Petroşani Student Union), reprezentanţii personalului din universitate şi a altor 

organizaţii sau asociaţii legal constituite care au susţinut activităţile comisiei. 

Competenţele comisiei derivă din Carta Universităţii din Petroşani şi pot fi 

enunţate după cum urmează: 

 actualizarea regulamentelor, metodologiilor, procedurilor şi altor categorii 

de documente şi norme în vigoare, cu impact asupra vieţii profesionale, 

sociale şi culturale a studenţilor UP; 

 popularizarea regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor cu impact 

asupra vieţii profesionale, sociale şi culturale a studenţilor UP; 

 repartizarea, pe facultăţi, a fondului alocat de către MEC pentru burse şi 

a celui pentru decontarea transportului studenţilor; 

 avizarea cuantumul burselor şi a celorlalte mijloace de sprijin material; 

 repartizarea pe facultăţi a numărului de locuri de tabără pentru 

studenţi; 

 analiza cuantumul tarifului de cazare pentru un an universitar; 

 propunerea de măsuri pentru eficientizarea şi buna funcţionare a 

serviciilor adresate studenţilor; 

 stabilirea numărul de locuri de cazare repartizat pentru fiecare facultate 

şi a activităţii de cazare efectivă; 

 urmărirea execuţiei bugetului alocat Serviciului Social şi monitorizarea 

eficienţei decizionale şi funcţionale a obiectivelor în dezvoltare, renovare 

sau reabilitare; 

 sprijinirea studenţilor în diverse activităţi sociale şi culturale şi sportive 

(concerte, concursuri sportive şi culturale), concursuri profesionale, 

sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc. punând la dispoziţie spaţiile de 

desfăşurare, logistica şi, prin intermediul cantinei, mesele necesare unei 

bune desfăşurări ale acestor activităţi; 

 stimularea organizării de activităţi culturale şi educaţionale ale 

studenţilor, desfăşurate în cadrul Universităţii sau în afara acesteia; 

 consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor de licenţă/masterat precum 

şi după finalizarea acestor studii; 
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 primeşte contestaţii şi se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel 

în legătură cu reprezentarea studenţilor la orice nivel şi activităţile care îi 

privesc pe aceştia;  

 asigură respectarea dreptului studenţilor de a evalua disciplinele 

parcurse şi se implică în procesul de evaluare academică;  

 se implică în probleme legate de sistemul de credite şi de echivalarea 

examenelor şi a notelor, în programe de pregătire profesională şi de 

plasare a absolvenţilor, în organizarea cercetării ştiinţifice studenţeşti, a 

examenului de admitere în UP şi a examenului de licenţă si disertaţie, în 

organizarea deschiderii anului universitar şi a festivităţilor prilejuite de 

absolvirea studiilor (10-12 iunie 2014); 

 participă la acordarea burselor de de performanţă, de merit, de studiu, 

sociale şi a ajutoarelor legale pentru studenţi.  

 

2. PRINCIPALELE REPERE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI  

Comisia pentru Probleme Studenţeşti s-a reunit, în cursul anului 

universitar 2013- 2014 în sesiuni ordinare, în intervalul septembrie-decembrie 

şi aprilie-iulie, şi în sesiuni extraordinare, pentru a dezbate regulamente, 

proceduri şi acte normative, la solicitarea Biroului Senatului. 

Reprezentanţii organizaţiilor studenţilor au participat nemijlocit la 

activitatea structurilor de conducere din Universitate, în conformitate cu cap. 

X, art. 276 din Carta UP, fie în calitate de membri aleşi, fie membri de drept, fie 

în calitate de invitaţi la şedinţele structurilor respective. Astfel, CSP a sprijinit 

organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor prin asigurarea logisticii 

necesare, fără niciun fel de alte ingerinţe, iar reprezentanţii studenţilor au fost 

aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţilor în 

consiliul de administraţie, senat şi consiliile facultăţilor. 

Anumite aspecte care constituie preocupări de bază ale organizaţiilor 

studenţeşti, precum cele privind condiţiile de muncă şi de viaţă ale studenţilor, 

au făcut obiectul unor analize punctuale de dezbateri şi de consultări atât cu 

reprezentanţii organizaţiilor respective în structurile de conducere, cât şi cu alţi 

invitaţi din organele de conducere organizaţiilor studenţeşti. 

Cooptarea reprezentanţilor acestor organizaţii în comitetele de organizare 

a unor manifestări specifice vieţii universitare (sesiuni ştiinţifice, competiţii 
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sportive, concursuri universitare cultural-ştiinţifice şi sportive) sau 

împuternicirea reprezentanţilor studenţilor cu organizarea în totalitate a 

balului bobocilor şi a altor manifestări cultural-educative a constituit una din 

modalităţile principale de colaborare constructivă cu organizaţiile studenţeşti. 

Comisia a coordonat acţiunile de prospectare a nevoilor pieței muncii și a 

promovat în campusul universitar acţiuni specifice cunoaşterii firmelor și a 

nevoilor lor de personal cu calificări de învățământ superior (târguri de job-uri, 

mese rotunde, paneluri profesionale etc). S-au organizat întâlniri cu angajatori 

reprezentativi care au prezentat activităţile de producţie şi cercetare, astfel 

încât să mobilizeze studenţii şi absolvenţii în angajarea lor în structura 

unităţii; 

Comisia a susținut logistic, în funcție de resursele  disponibile, activitățile 

studenților axate pe învățământ, cercetare și voluntariat. Dintre acestea, se 

cuvin a fi menţionate următoarele: 

 Al XII – lea Simpozion Naţional Studenţesc „GEOECOLOGIA” 23–25 

Aprilie 2014;  

 Zilele tehnicii studenţeşti Petrosani, Z.T.S.P., 29 – 31  Mai  2014; 

 Simpozion Național Studențesc „Student, Ştiinţă, Societate” Ediţia a XII-

a, Facultatea de Ştiinţe, 8 - 10  mai 2014 - Petroşani; 

Sondajul studenţesc anual al Institutului trendence - Graduate Barometer 

Europe (GBE) 2014 / Barometrul Absolvenţilor din Europa 2014, realizat în 

colaborare cu Institutul Trendence GmbH din Berlin, Germania, cel mai mare 

sondaj din Europa privind educaţia şi cariera (www.trendence-gradbarometer.eu). 

Universitatea noastră este una dintre cele peste 1000 de universităţi 

participante la sondajul trendence Graduate Barometer, cel mai cuprinzător 

sondaj din Europa privind educaţia şi cariera.  

Cele mai multe regulamente şi proceduri interne au fost actualizate 

pentru a respecta  modificările din legislaţie. Dintre cele care vizează, direct 

sau implicit, problemele studenţeşti se menţionează: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a restaurantului 

studenţesc- adoptat prin Hotărârea nr. 62 din 30 iunie 2104 a 

Senatului Universităţii din Petroşani; 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studentilor (nivel 

licenţă şi master) din  Universitatea Petroşani în baza Sistemului 

http://www.trendence-gradbarometer.eu/
http://www.upet.ro/resuniv/doc/regulamente/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20restaurantului%20studentesc.pdf
http://www.upet.ro/resuniv/doc/regulamente/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20restaurantului%20studentesc.pdf
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European de Credite Transferabile (ECTS) - adoptat în şedinţa 

Senatului Universităţii din Petroşani din data de 28.09.2012 a fost 

modificat prin Hotărârea nr. 69 din 1 septembrie 2104 a Senatului 

Universităţii din Petroşani; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii de 

voluntariat - adoptat prin Hotărârea nr. 89 din 04 noiembrie 2104 a 

Senatului Universităţii din Petroşani; 

 Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții de la 

cursurile universitare de licență și master, din Universitatea din 

Petroșani - adoptat prin Hotărârea nr. 88 din 04 noiembrie 2104 a 

Senatului Universităţii din Petroşani 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor 

studenţeşti; 

În consecinţă, nu au rămas reglementări interne care să nu fi fost 

actualizate. Apreciem pozitiv extinderea practicii de convocare a comisiilor 

Senatului la şedinţele consiliilor corespondente, cu avantaje în privinţa formei 

şi conţinutului materialelor supuse aprobării Senatului.  

  

 3. CONCLUZII 

Membrii comisiei au participat regulat la şedinţele comisiei de 

specialitate şi şi-au exprima neîngrădit opiniile privind problemele supuse 

analizelor, atât în comisie, cât şi în plenul Senatului. 

Preşedintele CPS şi membrii Comisiei au analizat activitatea din anul 

universitar 2013- 2014, ajungând la următoarele concluzii, ce pot fi sintetizate 

în cadrul raportului: 

 Comisia a fost consultată la elaborarea şi modificarea unor acte 

normative (regulamente, metodologii etc), şi apreciază că există premise 

favorabile pentru îmbunătăţirea colaborării cu toate structurile de 

conducere ale Universităţii din Petroşani 

 Comisia a colaborat foarte bine cu membrii Biroului Senatului, în ceea ce 

priveşte solicitările adresate, circuitul actelor normative trimise spre 

dezbatere şi susţinerea propunerilor membrilor CPS în plenul Senatului 

Universităţii din Petroşani; 

http://www.upet.ro/resuniv/doc/regulamente/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20caminelor%20studentesti.pdf
http://www.upet.ro/resuniv/doc/regulamente/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20caminelor%20studentesti.pdf
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 Comisia a răspuns prompt solicitărilor venite din partea Consiliului de 

Administraţie, şi apreciază că materialele trimise spre analiză au sosit 

întotdeauna în timp util; 

 Comisia a fost solicitată de către prorectorii de specialitate să participe la 

şedinţele comune cu comisia de specialitate a Consiliului de 

Administraţie, majoritatea materialelor fiind trimise în timp util spre 

analiză şi formulare de amendamente vizând îmbunăţăţirea; 

 Comisia a avut o bună colaborare cu studenţii reprezentanţi în Senatul 

Universităţii, răspunzând tuturor solicitărilor venite din partea acestora 

şi dând dovadă de implicare în analizarea actelor normative, procedurilor 

şi regulamentelor, în sprijinul studenţilor, prin respectarea tuturor 

prevederilor legislative;  

 Comisia apreciază că este necesară o mai mare implicare a studenţilor în 

analizarea actelor normative care sunt în interesul vieţii studenţeşti, 

membrii comisiei dând dovadă de cea mai mare disponibilitate la un 

dialog cu studenţii.  

 

 

Prezentul Raport a fost aprobat în Şedinţa Senatului, prin Hotărârea nr. 

14 din 12 februarie 2015. 

 

Preşedinte Comisie Probleme Studenţeşti, 

 


