Regulamentul
Senatului Studenților
Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”
Cap.1 Dispoziții generale
Art.1. Senatul Studenților Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” (în continuare
Senatul Studenților) este organul consultativ, permanent, apolitic și reprezentativ al
studenților Universității pe lângă Senatul Universitar, alcătuit din studenți reprezentanți ai
facultăților aleși în mod democratic pe termen de 2 ani de studii și este reprezentat de
președinte în Senatul Universității.
Cap.2 Componența Senatului Studenților
Art.2. Membru al Senatului Studenților poate fi orice student al UPS ”Ion Creangă”,
înmatriculat la secția zi, indiferent dacă este sau nu finanțat de bugetul de stat, fiind respectat
principiul non-discriminării în dependență de sex, rasă, naționalitate, limbă, etnie, religie, etc.
Art.3. Membrii Senatului Studenților sunt studenții aleși și delegați de către Consiliile
Studenților Facultăților.
Art.4. Membrii Senatului Studenților sunt:





Președintele Consiliului Studenților Facultății;
Președintele Comitetului Sindical al Studenților în virtutea funcției;
Un student înaintat de Consiliul Studențesc al Facultăților;
Reprezentantul studenților facultății în Senatul UPS ”Ion Creangă”.

Art.5. Componența Senatului Studenților se confirmă prin hotărârea Senatului Universității.
Cap.3. Obiectivele Senatului Studenților
Art.6. Obiectivele Senatului Studenților sunt:







Participarea la elaborarea, perfectarea actelor ce țin de organizarea procesului de studii
în cadrul instituției;
Promovarea parteneriatului în educație prin asigurarea dialogului între administrație și
studenți;
Creșterea calității educației, prin consultarea comunității studențești în elaborarea
programelor de studii;
Organizarea eficientă a vieții studențești și crearea infrastructurilor necesare pentru
această organizare;
Promovarea în rândul studenților a unui spirit civic și participativ;
Colaborarea cu Organizația sindicală a studenților Universității în rezolvarea
problemelor comunității studențești.

Cap.4. Membrii Senatului Studenților
Art.7. Membrii Senatului Studenților au următoarele drepturi:









Dreptul la liberă opinie și la liberă exprimare a acesteia;
Să aleagă și să fie ales în structurile de conducere ale Senatului Studenților;
Să participe la întrunirile ordinare și extraordinare;
Să fie informat despre activitatea Senatului Studenților;
Să înainteze propuneri privind chestiunile abordate în cadrul întrunirilor Senatului
Studenților;
Să elaboreze proiecte de colaborare cu alte organisme similare din alte instituții;
Să înainteze propuneri și proiecte privind modernizarea procesului de studii din
Universitate;
Să renunțe la calitatea de membru al Senatului Studenților.

Art.8. Membrii Senatului Studenților au următoarele obligații:





Să comunice Senatului Studenților opinia studenților facultății pe care o reprezintă
privind problemele abordate;
Să exercite atribuțiile ce le revin în calitate de membri ai Senatului Studenților;
Să asiste și să participe activ la întrunirile Senatului Studenților;
Să informeze Consiliile Facultăților și Studenții facultăților pe care îi reprezintă despre
activitățile Senatului Studenților.

Art.9. Calitatea de membru al Senatului Studenților încetează în cazul:





Exercitării neadecvate a obligațiilor și încălcarea principiilor de activitate al Senatului;
Absenței nemotivate la trei reuniuni consecutive;
Depunerii unei cereri din proprie inițiativă;
Finalizării studiilor universitare.

Art.10. Excluderea unui membru al Senatului Studenților atrage după sine înaintarea unei
solicitări către comunitatea universitară a cărei reprezentant e pierdut calitatea de membru al
Senatului de a desemna un nou membru în cadrul organizației respective.
Cap.5 Organizarea și desfășurarea ședințelor Senatului Studenților
Art.11 Regimul ședințelor Senatului Studenților



Senatul Studenților se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.
Ședințele ordinare se organizează lunar, a III-a zi de joi a lunii.

Art.12 Ședința Senatului Studenților este legal constituită dacă la ea participă nu mai puțin de
2/3 din membrii organizației.
Art.13 Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenți și se
transmite cu titlu de propuneri Senatului Universității.

Art.14 Ședințele Senatului Studenților sunt prezidate de Președinte și asistate de către un
Secretar.
Cap.6 Organele de conducere
Art.15 Organul de conducere al Senatului Studenților este Biroul Senatului Studenților și este
alcătuit din: Președinte, vicepreședinte, secretar și 4 consilieri. Membrii Biroului sunt aleși și
pot fi înlocuiți de către Senatul Studenților prin vot (secret sau deschis) majoritar simplu din
numărul total al membrilor Senatului Studenților în condițiile art.12.
Art.16 Componența Biroului se reînnoiește anual sau la cererea majorității simple a
membrilor Senatului Studenților.
Art.17 Membrii Biroului pot fi înlocuiți prin simpla majoritate de voturi, fără a-și pierde
calitatea de membri ai Senatului Studenților.
Art.18 Președintele Senatului Studenților prezidează ședințele organizației.
Art.19 În cazul lipsei președintelui atribuțiile acestuia sunt delegate președintelui.
Art.20 Secretarul este responsabil de lucrările de secretariat, de procesele verbale ale
ședințelor și de evidența prezenței la ședință.
Cap.7 Competențele Senatului
Art.23 Senatul Studenților are următoarele competențe:










Contribuie la cunoașterea și respectarea de către studenți a actelor normative și
legislative ce reglementează viața universitară;
Colaborează cu Rectoratul la elaborarea și perfecționarea actelor normative în
domeniul învățământului superior;
Participarea la elaborarea, perfectarea actelor ce țin de organizarea procesului de studii
în cadrul instituției;
Înaintează spre dezbatere opiniei publice și factorilor de decizie problemele cu care se
confruntă studenții și înaintează propuneri privind soluționarea acestora;
Constituie comisii ad-hoc pentru cercetarea și soluționarea problemelor;
Organizează seminare, mese rotunde, dezbateri solicitate de către comunitatea
studențească;
Aprobă anual planul de activitate și raportul de activitate ale Senatului Studenților;
Alege Biroul Senatului Studenților;
Înaintează propuneri privind modificarea prezentului regulament.

Art.24 Biroul are următoarele competențe:



Prezintă la începutul fiecărui an universitar planul de activitate;
Întocmește și face public la finele fiecărui an universitar un raport de activitate, pe
care îl prezintă la ședința Senatului Studenților și la ședința Senatului Universitar;




Reprezintă comunitatea studenților Universității în relațiile de negociere a proiectelor
de colaborare cu organizații similare din alte instituții;
Asigură punerea la dispoziția membrilor Senatului Studenților a materialelor ce
urmează a fi discutate în cadrul ședinței Senatului Studenților.
Cap.8 Dispoziții finale

Art.27 Rectoratul Universității va crea condiții adecvate pentru desfășurarea activității
Senatului Studenților.
Art.28 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Senatului Studenților se adoptă
după consultarea comunității studențești universitare.
Art.29 Decizia de modificare a prezentului regulament se poate lua la inițiativa a 2/3 din
membrii Senatului Studenților.

