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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL COMISIEI DE PROGRAME ACADEMICE

PREAMBUL
Facultatea de Ştiinţe, prin varietatea domeniilor de studiu pe care le abordează ocupă un
loc important în structura Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, asigurând realizarea unui
învăţământ performant şi continuu perfecţionat.
Oferta educaţională a facultăţii include programe de studiu de nivel licenţă şi master, în
domeniile Matematică, Informatică, Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Biologie şi Educaţie Fizică şi Sport.
Managementul educaţional reprezintă un element esenţial în îndeplinirea misiunii
facultăţii, având ca principale obiective realizarea unui învăţământ formativ, creativ, flexibil şi
stimulator care să aibă ca efect pregătirea unor specialişti cu competenţe şi şanse reale pe piaţa
muncii, care să le asigure dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi dezvoltare a culturii, ştiinţei şi
tehnicii şi o adaptare deplină la cerinţele previzionate ale pieţei.
Art.1 Structura Comisiei de Programe academice:
Comisia de programe academice a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe are următoarea
structură: preşedinte şi membrii. Mandatul Comisiei de programe academice are aceeaşi durată cu
cea a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe.
Componenţa comisiei de management educaţional este prezentată în anexa 1.
Art.2 Funcţionarea Comisiei de Programe Academice
a. Comisia de programe academice se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni
extraordinare, la convocarea preşedintelui;
b. Comisia de Programe Academice este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul
total al membrilor;
c. Reuniunile Comisiei de Programe Academice se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte, cu
excepţia şedinţelor extraordinare, când acest termen se reduce la minim 24 de ore. La
anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei;
d. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Programe Academice adoptă hotărâri proprii.
Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3
din totalul membrilor;
e. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte.
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Art.3 Atribuţiile Comisiei de Programe Academice
a. Analizează şi recomandă măsuri de optimizare a planurilor de învăţământ ale programelor
de studiu de nivel licenţă şi masterat care funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
b. Analizează oportunitatea înfiinţării unor noi programe de studii;
c. Sprijină întocmirea rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării /
evaluării periodice a programelor noi de studiu sau a celor existente;
d. Analizează şi recomandă măsuri de îmbunătăţire a structurii fişelor disciplinelor şi
programelor analitice;
e. Sprijină organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie;
f. Analizează modul de întocmire al statelor de funcţiuni;
g. Analizează structura formaţiilor de studiu din cadrul departamentelor / colectivelor
facultăţii;
h. Analizează şi propune structura anului universitar;
i. Analizează propunerile cifrelor de şcolarizare pentru anii I de studiu;
j. Analizează rapoartele semestriale privind situaţia la învăţătură a studenţilor pe ani şi
programe de studiu;
k. Identifică măsuri de optimizare a nivelului de pregătire al studenţilor;
l. Sprijină activitatea de întocmire a orarelor programelor de studiu care funcţionează în
facultate;
m. Analizează şi avizează planificările sesiunilor curente şi a celei de restanţe;
n. Analizează şi propune măsuri de eficientizare a programelor de practică;
o. Sprijină organizarea examenului de admitere;
p. Sprijină desfăşurarea în condiţii optime a tuturor activităţilor de evaluare a cadrelor
didactice de către studenţi;
q. Identifică măsuri de îmbunătăţire a activităţii de tutoriat;
r. Elaborează regulamente interne (cu respectarea legislaţiei, normelor şi regulamentelor
ULBS) şi le trimite spre aprobare şi adoptare în Consiliul Facultăţii;
s. Elaborează măsuri de optimizare a managementului educaţional în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe.
Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei
a.
b.
c.
d.

Convoacă şi prezidează Comisia de Programe Academice a Facultăţii de Ştiinţe;
Reprezintă comisia în relaţia cu Consiliul şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe;
Ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze operativ comisia;
Prezintă în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe un raport anual privind activitatea Comisiei
de Programe Academice.
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Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale
a. Comisia de Programe Academice se subordonează Consiliului Facultăţii de Ştiinţe;
b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Programe
Academice se face prin hotărâre a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe;
c. Prezentul regulament intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Facultăţii de
Ştiinţe.

Adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 19.10.2016
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Anexa 1
Componența Comisiei de Programe Academice
Nr. crt.

Profesor / student

Calitate

1.

Conf. univ. dr. SANISLAV MIHAI

preşedinte

2.

Prof. univ. dr. SIMIAN DANA

membru

Prof. univ. dr. CHICEA DAN

membru

Conf. univ. dr. BĂNĂDUC ANGELA

membru

Conf. univ. dr. ACU ANA MARIA

membru

Lector univ. dr. GHEOCA VOICHIŢA

membru

Lector univ. dr. HUNYADI DANIEL

membru

Lector univ. dr. STOIAN IULIAN

membru

Student OPRIŞ LAURA EUGENIA

membru (EFSS I)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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