Consiliul Consultativ al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
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Preambul
În scopul adaptării curiculei universitare la cerinţele mediului economico-social
Universitatea "Lucian Blaga" a luat iniţiativa constituirii Consiliului Consultativ al ULB
Sibiu.
Consiliul Consultativ este o structură reprezentativă a mediului economic şi de
afaceri, care funcţionează în condiţiile unui parteneriat, în scopul participării,
împreună cu Senatul Universităţii ,,Lucian Blaga din Sibiu la îmbunătăţirea calităţii
absolvenţilor, prin propunerile realizate în calitate de beneficiari ai resursei umane
calificate
Consiliul Consultativ al Universităţii ,,Lucian Blaga din Sibiu identifică
resursele materiale şi de idei, care să ducă la creşterea calităţii întregului proces
educaţional şi de cercetare ştiinţifică, precum şi la participarea activă a Universităţii
,,Lucian Blaga din Sibiu la viaţa comunitară, în folosul tuturor membrilor comunităţii şi
ai societăţii în general.
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Art. 1. Consiliul Consultativ al ULBS are următoarele atribuţii:
§ Realizează un schimb continuu de idei şi acţiuni privind procesul de
îmbunătăţire continuă prin actualizarea curiculei universitare al programelor de
studii corespunzător cerinţelor pieţei muncii şi realizarea inserţiei absolvenţilor
pe piaţa muncii;
§ Propune soluţii de îmbunătăţire a managementului universitar, prin utilizarea
eficientă şi eficace a resurselor materiale şi umane;
§ Contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic şi de afaceri în
beneficiul tuturor;
§ Susţine participarea în proiecte de cercetare ştiinţifică, culturale şi sociale
comune;
§ Atragere a resurselor prin acţiuni de sponsorizare, donaţii, etc.;
§ Se implică în asigurarea unor strategii de practică a studenţilor în scopul
formării şi dezvoltării deprinderilor practice;
§ Susţine organizarea în comun a unor manifestări ştiinţifice, culturale şi
sportive;
§ Propune participarea mediului universitar în organizarea altor acţiuni în
beneficiul partenerilor şi al întregii comunităţi;
§ Asigură cadrul organizat de consultări reciproce, privind soluţionarea
problemelor în interesul reciproc;
§ Sprijină propunerile din mediul academic, personalităţi ştiinţifice şi profesionale
din toate domeniile pentru a face parte din Consiliile de administraţie ale
organizaţiilor din judeţul Sibiu şi din ţară.
Art.2. Componenţa şi structura Consiliului Consultativ
Consiliul Consultativ al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu are următoarea
structură:
§ Preşedinte; vicepreşedinte; secretar; membrii.
§ Preşedintele, vicepreşedintele şi secretatul vor fi aleşi prin vot de către
membrii Consiliului Consultativ;
§ Din cadrul Consiliului Consultativ fac parte reprezentanţii managementului de
top ai organizaţiilor care şi-au exprimat acceptul de a fi membrii în acesta.
Din partea universităţii în Consiliul Consultativ se află Rectorul şi Prorectorul
cu probleme economice, administrative şi strategie.
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Art.3. Funcţionarea Consiliului Consultativ
Consiliul Consultativ se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni
extraordinare la convocarea preşedintelui.
Consiliul Consultativ este legal constituit dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul
membrilor.
Reuniunile Consiliului Consultativ se anunţă cu cel puţin 7 zile înainte de data
reuniunii, cu excepţia sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce la 2 zile.
La anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei.
În exercitarea atribuţiunilor sale Consiliul Consultativ al ULBS adoptă hotărâri
proprii; hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul acestora
reprezintă 2/3 din totalul membrilor. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de
şedinţă care este semnat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi secretar. Copiile şi
extrasele acestora se eliberează numai cu eliberarea Preşedintelui.
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Art.4. Atribuţiile Preşedintelui, ale Vicepreşedintelui şi ale Secretarului
Preşedintele:
§ convoacă şi prezidează Consiliul Consultativ al ULBS;
§ ia toate măsurile ce se impun urmând să informeze Consiliul la urătoarea
reuniune;
§ reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul ULBS şi cu mediul economic şi de
afaceri din judeţul Sibiu;
§ prezintă un raport anual privind activitatea Consiliului Consultativ.
Vicepreşedintele:
§ îndeplineşte sarcinile pe care Preşedintele i le încredinţează;
§ înlocuieşte Preşedintele Consiliului prin delegare în cazul în care acesta din
motive obiective nu îşi poate exercita momentan atribuţiile;
§ asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliul Consultativ şi informează
Consiliul în legătură cu aceasta.
Secretarul:
§ asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Consiliul Consultativ;
§ asigură redactarea proceselor verbale şi consemnează toate documentele
aferente activităţii Consiliului Consultativ;
§ transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinei de zi a
acestora;
§ are responsabilitatea arhivei Consiliului Consultativ.
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Art.5. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Consiliul Consultativ al ULBS funcţionează în condiţiile unui parteneriat cu
Senatul universităţii şi cu mediul economic şi de afaceri.
Modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Consultativ se face
prin hotărârea acestuia. Toate modificările sunt aduse la cunoştinţa Senatului
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu .
Regulamentul de funcţionare al Consiliului Consultativ este avizat de către
Senatul ULBS.
Adoptat în Şedinţa Senatului din 17.06.2008
Prorector
Prof.univ.dr.Luigi Dumitrescu

