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RAPORTUL COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENȚEȘTI 

al Senatului Universității din Petroșani pe anul universitar 2016 

 

1. STRUCTURĂ ȘI COMPETENȚE 

Comisia pentru Probleme Studențești a Senatului Universității din Petroșani (acronim CPS) 

reprezintă organul de lucru specializat al Senatului Universității din Petroșani, menit să faciliteze 

luarea de către acesta a unor hotărâri fundamentate în domeniul activității studenților. Comisia a fost 

înființată cu scopul de a elabora soluții de optimizare a procesului educațional și pentru a propune 

soluții pe baza cărora Senatul universitar să adopte măsuri pentru rezolvarea problemelor 

profesionale și sociale ale studenților.  

Comisia pentru probleme studențești are misiunea de a identifica și soluționa problemele și 

oportunitățile acestui sector, de a monitoriza și îmbunătăți permanent modul în care se asigură 

serviciile sociale, culturale și sportive pentru studenții Universității. 

 

CPS a avut în componența sa 6 membri (4 cadre didactice titulare și 2 reprezentanți ai studenților, 

membrii ai Senatului), după cum urmează: 

1. Asist.univ.dr. COSTA Cristian – președinte  

2. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor  

3. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru  

4. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie  

5. student DULGHERU Gheorghe-Marian  

6. student MORARU Victor  

 

Comisia a funcționat în spiritul autonomiei universitare, în colaborare cu prorectorul pe probleme de 

management universitar și probleme studențești. 

În soluționarea problemelor de ordin social CPS a colaborat cu reprezentanții studenților, cu 

reprezentanții organizațiilor studențești (Liga Studenților Universității Petroșani, University of 

Petroșani Student Union și Asociația Studenților Basarabeni), reprezentanții personalului din 

universitate și a altor organizații sau asociații legal constituite care au susținut activitățile comisiei. 

Competențele comisiei derivă din Carta Universității din Petroșani și pot fi enunțate după cum 

urmează: 

și altor categorii de documente și norme 

în vigoare, cu impact asupra vieții profesionale, sociale și culturale a studenților UP; - permanent 

și procedurilor cu impact asupra vieții profesionale, 

sociale și culturale a studenților UP; - permanent 

repartizarea, pe facultăți, a fondului alocat de către MEC pentru burse și a celui pentru decontarea 

transportului studenților; 

și a celorlalte mijloace de sprijin material;- octombrie 2016 

ți a numărului de locuri de tabără pentru studenți; - mai 2016 

 -septembrie 2016 

și buna funcționare a serviciilor adresate studenților; - 

permanent 

stabilirea numărul de locuri de cazare repartizat pentru fiecare facultate și a activității de cazare 

efectivă; - septembrie 2016 

ților în diverse activități sociale și culturale și sportive (concerte, concursuri 

sportive și culturale), concursuri profesionale, sesiuni de comunicări științifice, etc. punând la 

dispoziție spațiile de desfășurare, logistica și, prin intermediul cantinei, mesele necesare unei 

bune desfășurări ale acestor activități; - permanent 
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activități culturale și educaționale ale studenților, desfășurate în cadrul 

Universității sau în afara acesteia; - permanent 

șurării studiilor de licență/masterat precum și după finalizarea acestor 

studii; - permanent 

ște contestații și se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel în legătură cu 

reprezentarea studenților la orice nivel și activitățile care îi privesc pe aceștia; - permanent 

ților de a evalua disciplinele parcurse și se implică în procesul 

de evaluare academică; - permanent 

și de echivalarea examenelor și a notelor, în 

programe de pregătire profesională și de plasare a absolvenților, în organizarea cercetării științifice 

studențești, a examenului de admitere în UP și a examenului de licență si disertație, în organizarea 

deschiderii anului universitar (3 octombrie 2016) și a festivităților prilejuite de absolvirea studiilor 

(24-26 mai 2016); 
acordarea burselor de performanță, de merit, de studiu, sociale și a ajutoarelor legale 

pentru studenți. – octombrie 2016, martie 2017 

 

2. PRINCIPALELE REPERE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI 

 

Comisia pentru Probleme Studențești s-a reunit, în cursul anului universitar 2016- 2017 în sesiuni 

ordinare, în intervalul septembrie-decembrie și aprilie-iulie, și în sesiuni extraordinare, pentru a 

dezbate regulamente, proceduri și acte normative, la solicitarea Biroului Senatului. 

Reprezentanții organizațiilor studenților 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 aleși, fie membri de drept, fie în calitate de invitați la ședințele structurilor respective. 

Astfel, CSP a sprijinit organizarea alegerilor reprezentanților studenților prin asigurarea logisticii 

necesare, fără niciun fel de alte ingerințe, iar reprezentanții studenților au fost aleși în consiliul de 

administrație, senat și consiliile facultăților prin vot universal, direct și secret de către studenții. (15 

martie 2016, 20 martie 2016) și s-a implicat în sprijinirea studenților în vederea elaborării 

metodologiei de alegeri. 

Anumite aspecte care constituie preocupări de bază ale organizațiilor studențești, precum cele 

privind condițiile de muncă și de viață ale studenților, au făcut obiectul unor analize punctuale de 

dezbateri și de consultări atât cu reprezentanții organizațiilor respective în structurile de conducere, 

cât și cu alți invitați din organele de conducere organizațiilor studențești. 

Cooptarea reprezentanților acestor organizații în comitetele de organizare a unor manifestări 

specifice vieții universitare (sesiuni științifice, competiții sportive, concursuri universitare cultural-

științifice și sportive) sau împuternicirea reprezentanților studenților cu organizarea în totalitate a 

balului bobocilor și a altor manifestări cultural-educative a constituit una din modalitățile principale 

de colaborare constructivă cu organizațiile studențești. 

Comisia a coordonat acțiunile de prospectare a nevoilor pieței muncii și a promovat în campusul 

universitar acțiuni specifice cunoașterii 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 activitățile de producție și cercetare, astfel 

încât să mobilizeze studenții și absolvenții în angajarea lor în structura unității;  

 

 16 iunie 2016 - o întâlnire care a adus față în față  reprezentanți ai Mediului de Afaceri și ai 

Administrației Publice Locale din conurbația Văii Jiului precum și ai studenților 

 20 martie 2017  o întâlnire care a adus față în față reprezentanți ai Mediului de Afaceri și ai 

studenților 
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Comisia a susținut logistic, împreună cu pro rectoratul de profil, în funcție de resursele disponibile, 

activitățile studenților axate pe învățământ, cercetare și voluntariat. Dintre acestea, se cuvin a fi 

menționate următoarele: 

 

V – lea Simpozion Național Studențesc „GEOECOLOGIA” 13–14 Mai 2016; 

ti Petroșani, Z.T.S.P., 20-21 Mai 2016; 

V a, Facultatea de 

Științe, 13 -  14 mai 2016 - Petroșani; 

 Ediția a doua a Cupei Universitas - Liceele Văii Jiului,  la Universitatea din Petroșani – 20 

mai 2016 
 

Cele mai multe regulamente și proceduri interne au fost actualizate pentru a respecta modificările din 

legislație. În consecință, nu au rămas reglementări interne care să nu fi fost actualizate. Apreciem 

pozitiv extinderea practicii de convocare a comisiilor Senatului la ședințele consiliilor 

corespondente, cu avantaje în privința formei și conținutului materialelor 

supuse aprobării Senatului. 

 

3. CONCLUZII 

 

Membrii comisiei au participat regulat la ședințele comisiei de specialitate și și-au exprima 

neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizelor, atât în comisie, cât și în plenul Senatului. 

Președintele CPS și membrii Comisiei au analizat activitatea din anul universitar 2016- 2017, 

ajungând la următoarele concluzii, ce pot fi sintetizate în cadrul raportului: 

și modificarea unor acte normative (regulamente, 

metodologii etc), și apreciază că există premise favorabile pentru îmbunătățirea colaborării cu toate 

structurile de conducere ale Universității din Petroșani 

 privește solicitările 

adresate, circuitul actelor normative trimise spre dezbatere și susținerea propunerilor membrilor CPS 

în plenul Senatului Universității din Petroșani; 

 Administrație, și apreciază 

că materialele trimise spre analiză au sosit întotdeauna în timp util; 

 ședințele comune cu 

comisia de specialitate a Consiliului de Administrație, majoritatea materialelor fiind trimise în timp 

util spre analiză și formulare de amendamente vizând îmbunătățirea; 

ților în analizarea actelor 

normative care sunt în interesul vieții studențești, membrii comisiei dând dovadă de cea mai mare 

disponibilitate la un dialog cu studenții; 

ții reprezentanți în Senatul Universității, răspunzând 

tuturor solicitărilor venite din partea acestora și dând dovadă de implicare în analizarea actelor 

normative, procedurilor și regulamentelor, în sprijinul studenților, prin respectarea tuturor 

prevederilor legislative. 

 

Prezentul Raport a fost aprobat în Ședința Senatului din data de 23 Martie 2017, prin Hotărârea 

Senatului nr. 23/ 23.03.2017. 

 

Președinte Comisie Probleme studențești, 

Asist.univ.dr.ing. COSTA Cristian 

 


