REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SENATULUI ULBS

CAPITOLUL 1 – Funcţiile Senatului
Art.1.1 Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cea mai înaltă structură de
conducere a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS). Senatul universitar are funcţie de
deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, cu prevederile Cartei universitare, şi cu cele din regulamentul de organizare şi
funcţionare a senatului.
Art.1.2. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive,
administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către
Senat.
Art.1.3. Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului
universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor sau Comisiilor
de specialitate.

CAPITOLUL 2 – Structura Senatului

Art.2.1. (1) Senatul ULBS este format din 85 membri, dintre care 63 reprezentanţi ai
cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, angajaţi pe perioadă nedeterminată şi 22
reprezentanţi ai studenţilor.
(2) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Mandatul unui membru al Senatului
poate fi reînnoit succesiv de maxim două ori, în cazul cadrelor didactice, şi doar o dată în cazul
studenţilor.
(3) Reprezentarea în Senat a cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari se face
proporţional cu numărul de posturi ocupate în statele de funcţiuni ale structurilor din care provin.
(4) Reprezentarea studenţilor în Senat se face proporţional cu numărul studenţilor din
fiecare facultate, la toate formele de studii cu frecvenţă, înmatriculaţi la începutul anului
universitar în care au loc alegerile.
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Art.2.2. Membrii Senatului universitar sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al
tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor, conform
prevederilor legale (Legea 1/2011 Art.208).

Art.2.3. Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un
preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar, reprezintă Senatul universitar în
raporturile cu Rectorul şi în raporturile interinstituţionale naţionale şi internaţionale şi
beneficiază de prevederile art. 82(2) din Carta universitară.

Art.2.4. Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii permanente de
specialitate.

Art.2.5. Comisiile permanente de specialitate ale Senatului sunt alese pe domenii: comisia
de învăţământ şi evaluarea calităţii, comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale,
comisia administrativă, patrimoniu şi strategii, comisia socială şi probleme studenţeşti,
comisia de Parteneriate cu mediul de afaceri. Senatul poate hotărî înfiinţarea şi a altor comisii
permanente de specialitate.

Art.2.6. Comisiile Permanente de specialitate ale Senatului vor fi conduse de preşedinţii de
comisii aleşi în prima şedinţă a comisiilor permanente de specialitate de către membri acestora,
membri ai senatului. Preşedintele comisiei poate propune nominal şi alţi membri din universitate
care nu fac parte din Senat. Rolul acestora este consultativ.

Art.2.7. Rolul şi atribuţiile comisiilor sunt stabilite de noul Senat. Ele vor avea ca scop principal
analiza propunerilor ce urmează a fi aprobate/validate de Senat precum şi analiza modului de
îndeplinire a Contractului managerial al Rectorului de către structurile executive.

Art.2.8. Senatul poate constitui şi comisii speciale, cu caracter temporar, pentru soluţionarea
unor probleme deosebite. Comisiile se constituie şi la solicitarea Rectorului sau a 1/3 din
membrii Senatului cu precizarea numărului de membrii solicitaţi în comisie şi perioada de
funcţionare a comisiei speciale.
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Art.2.9. Senatul dispune de un Secretariat permanent alcătuit dintr-un secretar ales prin vot
deschis al majorităţii simple dintre membrii senatului şi din 2 persoane din administraţia
universităţii.

CAPITOLUL 3 – Atribuţiile Senatului

Art.3.1. Atribuţiile Senatului universitar sunt în acord cu prevederile legale, Carta universitară şi
cu regulamentele anexate Cartei ULBS.

Art.3.2. Senatul este garantul libertăţii academice şi al autonomiei universitare.

Art.3.3. Senatul elaborează şi adoptă Carta universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea
universitară.

Art.3.4. Senatul deliberează şi decide privind structura, organizarea şi funcţionarea
universităţii, după cum urmează:
a. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului;
b. aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi unităţilor
aflate în structura sa;
c. aprobă organigrama şi atribuţiile fiecărei structuri executive şi administrative din
universitate;
d. aprobă structura universităţii (facultăţi, departamente, Şcoli doctorale, institute,
centre, laboratoare, servicii tehnico-administrative, staţiuni, clinici, centre de practică,
etc.);
e. aprobă, la propunerea Rectorului, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea
departamentelor, a institutelor, centrelor neperformante sau a altor structuri
organizatorice, fără a prejudicia activitatea studenţilor;
f. aprobă înfiinţarea de către universitate, singură sau prin asociere, de extensii
universitare, de centre de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi
cheltuieli, de societăţi comerciale, fundaţii, consorţii sau asociaţii;
g. Aprobă implicarea universităţii sau structurilor universităţii în parteneriate şi
colaborări în domeniul educaţional cu alte instituţii din ţară şi străinătate.
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Art.3.5. Senatul deliberează şi decide privind politica de personal a universităţii după cum
urmează:
a. aprobă structura de personal didactic, auxiliar şi administrativ;
b. aprobă metodologia de elaborare a statelor de funcţii şi aprobă statele de funcţii
elaborate de departamentele şi şcolile doctorale şi avizate de consiliile facultăţii şi
consiliul IOSUD;
c. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, numărul total de posturi de
personalul didactic, de cercetare şi auxiliar, în funcţie de bugetul facultăţii, al
programului de studii, al departamentului sau al Şcolii doctorale;
d. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, scoaterea la concurs de posturi de
personalul didactic, de cercetare şi auxiliar, în funcţie de bugetul facultăţii, al
departamentului sau al Şcolii doctorale;
e. aprobă norma didactică medie săptămânală pentru fiecare funcţie didactică şi de
cercetare, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita
maximă de 16 ore; norma universitară se poate stabili diferenţiat, în funcţie de
domeniu de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a
studenţilor, şi de dimensiunea formaţiilor de studiu;
f. hotărăşte, la propunerea Consiliului de administraţie, modul de salarizare a
personalului din universitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi in urma
consultării reprezentanţilor partenerilor sociali;
g. aprobă, la propunerea consiliului de administraţie, gradaţiile de merit;
h. aprobă invitarea de cadre didactice universitare asociate în cadrul universităţii, pe o
durată determinată şi în funcţie de bugetul existent, a unor cadre didactice
universitare sau a unor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din
străinătate; în cazul unor specialişti fără grad didactic universitar, prin evaluare, se
atribuie pe perioada vizitei gradul didactic corespunzător performanţei, în
conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale (visiting professor);
i. aprobă, la propunerea Consiliului de facultate, efectuarea de către personalul titular al
universităţii de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ
superior sau de cercetare din ţară şi străinătate;
j. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, continuarea activităţii unui cadru
didactic sau de cercetare după pensionare, în calitate de cadru didactic asociat sau
cercetător, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de
prelungire anuală, fără limită de vârstă;
k. aprobă conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de
cercetare, a titlului de Doctor Honoris Causa, precum şi a calităţii de senator de
onoare şi membru al comunităţii universitare;
l. aprobă regulamentul şi metodologia de concurs, aprobă comisiile de concurs şi
rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;
Directorii departamentelor, Decanii şi Rectorul răspund în faţa Senatului universitar
pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile
respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
m. aprobă, la propunerea CUSUD, atribuţiile doctoranzilor numiţi ca asistenţi de
cercetare ori asistenţi universitari pe perioadă determinată;
n. aprobă metodologia universităţii de evaluare periodică a resursei umane;
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o. aprobă o reducere a normei didactice de cel mult 30% pentru personalul care exercită
o funcţie de conducere în cadrul universităţii sau îndrumare şi control în cadrul
ministerului de resort.
Art.3.6. Senatul deliberează şi decide privind procesul de învăţământ şi programul de studiu
al studenţilor, după cum urmează:
a. aprobă iniţierea de noi programe de studii;
b. aprobă planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare;
c. aprobă formaţiile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de
calitate, în concordantă cu programul şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;
d. aprobă regulamentele şi metodologiile de admitere a studenţilor în universitate;
e. aprobă în situaţii speciale la propunerea conducătorului de doctorat prelungirea cu 12 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat;
f. aprobă Regulamentul de activitate profesionala a studenţilor, inclusiv Codul
universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, 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, statutului de student
cu taxă, regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare la cele trei cicluri
universitare;
g. aprobă structura anului universitar;
h. aprobă Regulamentul şi metodologia de finalizare a studiilor universitare;
i. aprobă Regulamentul de acordare a burselor şi de cazare a studenţilor;
j. aprobă Regulamentul de taxe, servicii şi facilităţi acordate studenţilor;
k. aprobă conţinutul certificatelor şi diplomelor de studii, conform legislaţiei în
domeniu.
Art.3.7. Senatul deliberează şi decide privind programele de formare continuă, după cum
urmează:
a. aprobă programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională inclusiv
programele postdoctorale, de rezidenţiat şi internariat;
b. aprobă programele de formare pe tot parcursul vieţii;
c. aprobă bugetul programelor de formare continuă;
d. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de formare continuă.
Art.3.8. Senatul deliberează şi decide privind strategiile de dezvoltare ale universităţii după
cum urmează:
a. aprobă, la propunerea Rectorului, planul strategic de dezvoltare instituţională şi
planurile operaţionale;
b. încheie Contractul de management cu Rectorul;
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c. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară.
Art.3.9. Senatul este garantul calităţii procesului de învăţământ şi a respectării normelor de etică
universitară şi în acest scop:
a. aprobă Codul de asigurare a calităţii;
b. aprobă Regulamentul Comisiei de etică universitară şi Codul de etică universitară;
c. aprobă, la propunerea Rectorului sau Comisiei de etică universitară, retragerea unui
certificat sau a unei diplome de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară;
d. aprobă sancţiunile propuse de Comisia de etică universitară privitoare la membrii
comunităţii universitare;
e. aprobă raportul anual al Comisiei de etică universitară; raportul trebuie vizat în
prealabil de Rector fiind inclus în Raportul Rectorului privind starea universităţii;
f. analizează şi hotărăşte, prin comisiile speciale proprii, în privinţa sesizărilor primite
privind incompatibilitatea unor funcţii sau activităţi din universitate, a unor acţiuni,
comportamente sau imagini publice incompatibile cu calitatea de membru al
comunităţii universitare sau cu o funcţie de conducere în ULBS.
Art.3.10. Senatul este garantul respectării legislaţiei în domeniul alegerilor/concursurilor
structurilor şi funcţiilor de conducere şi în acest scop:
a. aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor
de conducere;
b. verifică respectarea procedurilor de alegeri/concurs al structurilor şi funcţiilor de
conducere şi validează rezultatele alegerilor/concursurilor la toate nivelurile.
Art.3.11. Senatul are funcţie de evaluare şi control a activităţii structurilor şi funcţiilor de
conducere executivă din universitate. În acest scop:
a. controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisiile
permanente specializate;
b. validează Raportul anual privind starea universităţii prezentat de Rector până cel
târziu în luna aprilie a fiecărui an, în baza referatelor realizate de comisiile sale de
specialitate;
c. controlează modul de îndeplinire al criteriilor şi indicatorilor de performanţă
managerială prevăzuţi în contractul de management, iar în cazul neîndeplinirii
acestora iniţiază procedura de demitere a rectorului;
d. în cazul revocării din funcţie a rectorului desemnează un prorector care reprezintă
universitatea şi care devine ordonator de credite şi finalizează conform legii
procedurile de desemnare a unui nou rector;
e. aprobă raportul anual referitor la modul de utilizare a regiei pentru granturile de
cercetare.
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Art.3.12. Senatul decide, la propunerea Rectorului, consiliului de administraţie sau din proprie
iniţiativă, acordarea de stimulente, premieri sau sancţiuni:
a. stabileşte acordarea de stimulente şi premieri salariaţilor universităţii, în condiţiile
legii şi a resurselor existente, în funcţie de performanţele realizate şi serviciile aduse
comunităţii universitare;
b. aprobă acordarea anului sabatic, conform legii;
c. aprobă sancţionarea celor responsabili pentru nereguli în desfăşurarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice, de cercetare sau administrative sau în procesul
de admitere, examinare sau finalizare a studiilor studenţilor la toate nivelele de studii;
în funcţie de gravitatea faptei comise senatul poate delibera şi decide demiterea
oricărei persoane din universitate responsabile pentru fraudele menţionate anterior;
d. aprobă sancţionarea personalului care a comis abateri grave cu 1) suspendarea, pe o
perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; 2) destituirea din
funcţia de conducere din învăţământ; 3) desfacerea disciplinară a contractului de
muncă; pentru sancţiunile propuse, Senatul va analiza rapoartele primite de la
Comisiile speciale ale senatului, cele ale Consiliului de administraţie sau a Comisiei
de etică universitară.
e. aprobă, la solicitarea Rectorului, constituirea unor comisiile speciale de audiere şi
analiză pentru investigarea unor abateri disciplinare săvârşite de personalul didactic,
personalul din cercetare sau personalul administrativ; ia măsurile necesare
sancţionării faptelor constatate;
f. aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe
profesionale slabe, precum şi premierea sau stimularea personalului cu performanţe
de excelenţă;
g. aprobă acordarea de medalii şi distincţii onorifice.
Art.3.13. Senatul universitar are următoarele obligaţii:
a. aprobă Carta universitară şi regulamentele anexe ale acesteia, după dezbatere în
comunitatea universitară, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu necesităţile
universităţii;
b. îşi asumă responsabilitatea privind prerogativele atribuite de legislaţie, de Carta
universitară, de contractul instituţional cu MECTS şi de contractul de management
încheiat cu Rectorul;
c. analizează obiectiv şi în timp util în privinţa documentelor înaintate spre deliberare şi
aprobare de conducere executivă sau alţi petenţi; se consideră de regulă că
documentele adresate Senatului vor fi soluţionate până la următoarea şedinţă plenară;
d. răspunde în faţa comisiei de analiză numite de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pentru investigarea abaterilor disciplinare ale personalul de
conducere al instituţiilor de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor
privind deciziile proprii;
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e. reprezintă universitatea la consultările solicitate de Guvernul României în vederea
înfiinţării şi finanţării unor programe de studii sau facultăţi cu acele programe de
studii care răspund unor cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în
domenii de interes naţional;
f. analizează şi soluţionează situaţiile de incompatibilitate descrise de Legea 1/2011
precum şi cele prevăzute în HG 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul
superior.
Art.3.14. Comisiile permanente de specialitate ale Senatului au următoarele atribuţii:
a. să stabilească un program de lucru şi audienţă;
b. elaborează şi/s-au analizează propuneri de regulamente pe domeniul lor de
competenţă;
c. elaborează rapoarte de monitorizare şi control pe care le prezintă Senatului;
d. propun Senatului subiecte de interes major ce urmează a fi analizate;
e. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Senat.
Art.3.15. Comisiile speciale ale Senatului îndeplinesc atribuţiile atribuite de Senat pe perioade
limitate de timp şi cu un personal precizat la constituire.

Art.3.16. Senatorii au următoarele atribuţii:
a.
b.
c.
d.
e.

să participe la şedinţele Senatului şi ale comisiilor din care fac parte;
să susţină în faţa Senatului interesele universităţii;
să reprezinte Senatul când au fost desemnaţi în acest scop de către Senat;
să propună Senatului luarea în discuţie a unor probleme de interes major;
să interpeleze organismele de conducere executivă academică şi administrativă;
interpelările se fac în scris şi se depun la secretariatul senatului cu 3 zile înainte de
începerea fiecărei şedinţe a Senatului.

Art.3.17. Senatul ULBS poate coopta, pentru merite deosebite aduse comunităţii universitare,
senatori de onoare cu rol consultativ şi de reprezentare. Senatorii de onoare pot participa la
şedinţele Senatului, în comisiile senatului dar nu au drept deliberativ neparticipând la vot.
Rectorul, după terminarea mandatului, devine de drept senator de onoare.
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CAPITOLUL IV – Activitatea Senatului

Art.4.1. (1) Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.
(2) Şedinţele ordinare sunt trimestriale şi sunt convocate de rector, sau preşedinte cu cel
puţin 7 zile înainte cu precizarea ordinei de zi şi punerea la dispoziţia membrilor senatului a
materialelor scrise sau publicate pe site-ul ULBS.
(3) Senatul se întruneşte în şedinţele extraordinare la solicitarea preşedintelui senatului,
a Rectorului sau a minimum o treime din numărul senatorilor.

Art.4.2. (1) Şedinţele Senatului nu sunt publice, cu excepţia celor festive care vor fi anunţate
ca atare.
(2) La şedinţele Senatului participă Rectorul universităţii care va susţine poziţia
Consiliului de Administraţie şi va răspunde solicitărilor senatorilor.
(3) La şedinţele Senatului sau comisiilor acestora pot participa, în calitate de invitaţi
fără drept de vot, membrii Consiliului de Administraţie, prodecanii, directorii de departamente
sau alţi membri ai comunităţii academice, care nu sunt membri în Senat, pentru a răspunde
interpelărilor sau pentru a susţine anumite regulamente sau metodologii propuse spre aprobare.
(4) Reprezentantul Sindicatului participă la şedinţele Senatul universitar în calitate de
invitat, fără drept de vot, de câte ori Senatul îi solicită prezenţa.
(5) Senatul şi Consiliul de Administraţie pot organiza şedinţe de lucru sau festive
comune, cu păstrarea atribuţiilor specifice celor două structuri de conducere.

Art.4.3. (1) Hotărârile Senatului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă
numărul lor reprezintă 2/3 din numărul membrilor Senatului. Membrii senatului au drept de
vot deliberativ egal.
(2) Senatul poate hotărî, în plenul său şi alte variante de aprobare a unei hotărâri, dar cu
respectarea majorităţii simple raportată la numărul la minimum de 2/3 din membrii Senatului.
(3) Votul este direct şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima prin
ridicare de mâini sau prin apel nominal; votul secret se exprima prin buletine de vot sau mijloace
electronice.
(4) Senatul, în plenul său, adoptă procedura de vot pentru fiecare tip de hotărâre.
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(5) Preşedintele Senatului are datoria de a explica, pentru votul secret, procedura de vot şi
modul în care se completează buletinele de vot.
(6) Numărarea voturilor secrete este asigurată de o comisie nominalizata de senat înainte
de începerea procedurii de vot. Comisia preda rezultatul votului si întocmeşte un proces verbal.
(7) În timpul desfăşurării procedurii de votare nu se acordă dreptul de a lua cuvântul.

Art.4.4. (1) Toate documentele finale emise de Senat, inclusiv procesele verbale, sunt semnate
de preşedintele senatului şi secretarul senatului.
(2) Procesele verbale se păstrează de către secretariat şi se predau la arhiva ULBS.
(3) Procesele verbale pot fi consultate la secretariat de oricare membru al comunităţii
academice. Acestea nu pot fi copiate şi utilizate în scopuri propagandistice sau de altă natură.
(4) Copiile documentelor oficiale ale Senatului se eliberează numai cu aprobarea
Senatului.
(5) Hotărârile Senatului devin publice. Ele sunt comunicate comunităţii universitare
prin afişare pe pagina de internet a universităţii în termen de 3 zile de la data aprobării în senat,
dată la care intră în vigoare.
(6) Toate materialele şi deciziile adoptate de Senat pot fi prezentate mass-media de către
purtătorul de cuvânt oficial al universităţii numit prin Ordinul Rectorului.
(7) Oricare alt membru al Senatului sau al comunităţii academice poate exprima numai
puncte de vedere personale, pentru a căror corectitudine răspunde în faţa Senatului.

Art.4.5. Lucrările comisiilor Senatului se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale pe
baza unui program propriu, cu respectarea prezentului regulament.

Art.4.6. (1) Rapoartele comisiilor Senatului sunt documente care se supun dezbaterii şi aprobării
Senatului pentru a dobândi caracter oficial.
(2) Rapoartele comisiilor trebuie să întrunească acordul a două treimi din membrii
comisiei pentru a putea fi înaintate Senatului.
(3) Rapoartele vor cuprinde, obligatoriu, ca anexe, opiniile membrilor care au participat
la elaborarea lor.
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(4) Materialele şi rapoartele comisiilor sunt prezentate în Senat de preşedintele comisiei
sau de către un raportor desemnat de fiecare comisie.
(5) Rapoartele comisiilor sunt prezentate periodic în şedinţe şi constituie baza hotărârilor
senatului.

CAPITOLUL V – Pierderea calităţii de senator

Art.5.1. Calitatea de senator se pierde prin:
a.
b.
c.
d.
e.

demisie din Senat din iniţiativa senatorului;
pierderea calităţii de titular în universitate;
transferul, desfacerea contractului de muncă;
încetarea calităţii de student al universităţii;
excludere.

Art.5.2. Procedura de excludere poate fi declanşată în cazul unor abateri de la normele de
conduită universitară sau nerespectarea intenţionată a hotărârilor Senatului

Art.5.3. Excluderea unui membru de Senat se aplică pentru lipsa nemotivată de la activităţile
Senatului. Un membru al Senatului îşi pierde calitatea de Senator la cumularea a trei absenţe
nemotivate de la şedinţele de Senat într-un an universitar. Motivarea absenţei la şedinţa de Senat
se face în scris la secretariatul Senatului înainte de şedinţă.

Art.5.4 Excluderea unui membru de senat se discută şi se votează în plenul Senatului;
excluderea se adoptă cu majoritate simplă dacă numărul celor prezenţi lor reprezintă cel puţin
2/3 din numărul membrilor Senatului. Hotărârea Senatului este adusă la cunoştinţa comunităţii
academice.

Art.5.5. (1) Un membru de Senat îşi păstrează calitatea dobândită şi dacă îşi schimbă pe
parcursul legislaturii departamentul sau facultatea.
(2) Calitatea de membru al Senatului se păstrează în cazul studenţilor care au absolvit
un program de studii şi au fost înmatriculaţi la un alt program de studii în anul universitar
următor.
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(3) Calitatea de membru al Senatului se pierde în cazul studenţilor care au absolvit un
program de studii şi nu au fost înmatriculaţi la un alt program în anul universitar următor,
precum şi în momentul în care ocupă prin concurs un post didactic sau de cercetare pe perioadă
nedeterminată.

Art.5.6. Senatul va organiza alegeri parţiale pentru locurile vacante cu respectarea
regulamentului de alegeri.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului ULBS din data de 05.03.2012.

Vizat Oficiul juridic,
Jr. Daniela BĂDILĂ
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