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RC 7
REGULAMENTUL CONSILIULUI DIDACTIC
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1.1. Consiliul Didactic (CD) este o structură executivă coordonată de Prorectorului Didactic şi este
subordonată funcţional Consiliului de Administraţie şi Rectorului funcţionând conform Legii nr. 1/2011,
Cartei universitare, prezentului regulament şi a regulamentelor legale în vigoare.
Art. 1.2. a) Consiliul Didactic funcţionează permanent şi are rolul de a asigura implementarea legislaţiei,
a hotărârilor Senatului şi ale Consiliului de Administraţie în domeniul învăţământului;
b) Consiliul Didactic are rolul de a asigura organizarea şi buna desfăşurare a procesului didactic
universitar la ciclurile de învăţământ, licenţă şi master, în toate secvenţele sale, de la admitere şi până la
examenele de finalizare a studiilor.
c) Consiliul Didactic asigură organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar, şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii, de la înscriere până la certificare.
d) Consiliul Didactic elaborează, la cererea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie, analize,
rapoarte şi proiecte de metodologii şi regulamente.
CAPITOLUL II – Structura şi funcţionarea Consiliului Didactic
Art. 2.1. Consiliul Didactic al universităţii este compus din:
(1) Prorectorul Didactic care este preşedintele consiliului;
(2) Decanii facultăţii, în calitatea lor de coordonatori generali ai activităţii didactice din facultăţi;
(3) Directorul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă;
(4) Directorul Departamentului Pedagogic;
(5) Directorul Centrului de Extensii Universitare;
(6) Directorul Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii;.
Art. 2.2. Mandatul unui Consiliu Didactic se desfăşoară pe aceeaşi perioadă cu mandatul Consiliului de
Administraţie, 4 ani.
Art. 2.3. Consiliul Didactic funcţionează permanent prin întruniri de lucru şi prin comunicare directă;
întrunirile de lucru se realizează la convocarea Prorectorului didactic sau la cererea a 1/3 dintre membrii
(4 membrii);
Art. 2.4. În activitatea Consiliului Didactic pot fi implicaţi şi Prodecanii şi şefii de departament sau alte
persoane din subordine prin convocarea lor de către preşedintele consiliului sau prin delegarea lor de către
membrii permanenţi (art.2.1.).
CAPITOLUL III – Atribuţiile Consiliului Didactic
Art. 3.1. Consiliul Didactic realizează, la cererea Rectorului, analize, rapoarte şi proiecte privind
oportunitatea şi sustenabilitatea şi/sau lărgirea ofertei educaţionale actuale sau de perspectivă prin:
- înfiinţarea de către universitate, singură sau prin asociere, de noi programe de studii, de extensii
universitare, consorţii sau asociaţii.
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- implicarea universităţii sau structurilor universităţii în parteneriate şi colaborări în domeniul
educaţional cu alte instituţii din ţară şi străinătate;
Art. 3.2. Realizează, la cererea Rectorului şi a Consiliului de administraţie, analize, rapoarte şi proiecte
de regulamente privind, politica de personal a universităţii:
- normarea şi elaborarea statelor de funcţii;
- identificarea unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în
domeniu, din ţară sau din străinătate, disponibile de a accepta calitatea de cadre didactice
universitare asociate invitate.
- regulamentul, metodologia şi calendarul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
Art. 3.3. Realizează, la cererea Rectorului, evaluări, proiecte de strategii, regulamente şi metodologii
privind procesul de învăţământ şi managementul studenţilor:
- resursele învăţării;
- dimensiunea formaţiilor de studiu;
- regulamentele şi metodologiile de admitere a studenţilor în universitate;
- regulamentul de activitate profesionala a studentilor, metodologia de recunoaşterea şi
echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate, numărul
minim de credite necesar promovării anului universitar, organizarea şi funcţionarea ciclurilor
universitare de licenţă şi masterat;
- structura anului universitar, probele şi programul examenelor de finalizare a studiilor;
- taxele aplicate studenţilor: şcolarizare în regim cu taxă, depăşirea duratei de scolarizare
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme
de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ, taxe pentru activităţi neincluse
în planul de învăţământ, etc.;
- conţinutul certificatelor şi diplomelor de studii, conform legislaţiei în domeniu;
- regulamentele şi metodologiile privind programele de formare continuă;
- modulele informatice de management al studenţilor şi e-learning.
Art. 3.4. Monitorizează respectarea standardelor de performanţă stabilite de ARACIS şi de organismele
de evaluare academică internaţionale pentru procesul de învăţământ universitar şi postuniversitar;
Art. 3.5. Coordonează colectarea şi raportarea datelor referitoare la procesul de învăţământ necesare
autoevaluării universităţii.
Art. 3.6. Coordonează şi elaborează strategii de dezvoltare privind informatizarea universităţii.
Art. 3.7. Identifică toate problemele curente ce apar în desfăşurarea procesului de învăţământ, le rezolvă
sau, după caz, le aduce la cunoştinţa forurilor de conducere superioare în vederea elaborării de rezoluţii;
Art. 3.8. Consiliul Didactic îndeplineşte orice alte atribuţii care sunt aprobate prin Carta universitară şi
regulamentele anexe, prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi decizii ale Rectorului.
Art. 3.9. Preşedintele Consiliul Didactic are următoarele atribuţii:
(1) convoacă, prezidează şi coordonează activitatea Consiliului Didactic;
(2) asigură transmiterea către Consiliul de Administraţie a documentelor elaborate de Consiliului
Didactic şi care urmează a fi aprobate;
(3) coordonează activitatea didactică a departamentelor universităţii şi a unităţilor de cercetare
implicate în procesul de învăţământ;
(4) prezintă anual un raport de activitate în Consiliului de Administraţie privind activitatea
didactică din universitate în vederea întocmirii raportului Rectorului privind starea universităţii;
(5) îndeplineşte orice alte atribuţii care sunt aprobate prin Carta universitară şi regulamentele
anexe, prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi decizii ale Rectorului.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013.
RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu
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