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PREAMBUL

Învăţământul superior sibian îşi are începuturile in secolul al XVIII-lea, când sau iniţiat cursuri superioare in cadrul Scolii Teologice. Anul 1786 a marcat debutul
învăţământului superior sibian. Învăţământului pedagogic şi teologic i s-a adăugat in
anul 1844 Academia de Drept, înfiinţată de populaţia de etnie germană a zonei şi care a
funcţionat până în anul 1887.
Învăţământul superior sibian a cunoscut un nou început in anul 1940, când
Universitatea din Cluj a fost silită să-şi caute un refugiu vremelnic pe aceste meleaguri,
în contextul prevederilor Dictatului de la Viena prin care nordul Transilvaniei a fost
acordat Ungariei (1940-1945).
Un sfert de secol mai târziu, in 1969, a fost înfiinţată la Sibiu Facultatea de
Filologie şi Istorie, ca ramură a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj. În 1971, acesteia
i s-a adăugat Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, cu un program unic in
tara. Anul următor a însemnat înfiinţarea unei noi facultăţi - Facultatea de Prelucrare a
Lemnului, funcţionând ca ramura a Universităţii din Braşov.
Coordonatele ascensiunii universitare s-au consolidat prin reorganizarea
completă şi crearea celei de-a treia facultăţi, ca urmare a restructurării învăţământului
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universitar din întreaga ţară. Se înfiinţează astfel, în anul 1976, Institutul de Învăţământ
Superior din Sibiu cu următoarele facultăţi şi secţii de specializare: Facultatea de
Filologie şi Istorie, cu specializările: Limbi şi literaturi străine şi Istorie; Facultatea de
Drept Economic-Administrativ, cu specializarea Drept Economic-Administrativ;
Facultatea de Mecanică, cu specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini pentru
învăţământul de ingineri şi subingineri.
Regimul dictatorial al anilor '80 a desfiinţat progresiv activitatea Facultăţilor de
Filologie si Istorie si de Drept Economic-Administrativ, pana ce acestea au dispărut in
întregime. Numai Facultatea de Mecanică si-a continuat existenta, sub forma unui
Institut de Subingineri, segment al Politehnicii din Cluj-Napoca.
După Revoluţia din Decembrie 1989, prin Hotărârea de Guvern nr. 225/1990, la
5 martie1990, se înfiinţează Universitatea din Sibiu, cuprinzând cinci facultăţi: Litere,
Istorie si Drept, Medicină, Tehnologia Textilelor si Produselor Alimentare, Inginerie si
Ştiinţe. Universitatea din Sibiu s-a extins in anul 1991, când Institutul Teologic de Grad
Universitar din Sibiu a devenit parte componenta a Universităţii, ca Facultate de
Teologie. In acelaşi an a fost inaugurat Colegiul Universitar Tehnic şi de Informare.
Din 12 Mai 1995 Universitatea din Sibiu poartă numele ilustrului scriitor si
filosof roman, Lucian Blaga.
În momentul de faţă, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu reuneşte zece
facultăţi şi un colegiu universitar: Facultatea de Teologie, Facultatea de Litere şi Arte,
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Facultatea de Drept, Facultatea de Inginerie,
Facultatea de Jurnalistică, Facultatea de Medicină, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de
Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia
Mediului, Colegiul Universitar Tehnic şi de Informare.
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CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior
destat, cu personalitate juridică, dispunând de autonomie în conformitate cu prevederile
Constituţiei României, ale legislaţiei învăţământului şi ale prezentei Carte.
Art. 2. În relaţiile sale cu societatea, identitatea Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
se stabileşte prin:
a) Denumire:
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS);
b) Steag, emblemă, sigiliu, ţinută de ceremonie (roba şi toca), stabilite de Senat;
c) Sediu:
Bulevardul Victoriei nr. 10, Cod poştal 550024, România;
d) Ziua Universităţii:
se sărbătoreşte anual în ziua de 12 mai, prin organizarea de
manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.
Art. 3. Carta este documentul care stabileşte misiunea Universităţii, principiile
academice, obiectivele, structura şi organizarea acesteia. Ea respectă principiile înscrise
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în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, exprimă aderarea la "Magna Charta a
Universităţilor Europene"semnată la Bologna, şi este elaborată în concordanţă cu
Constituţia României şi legislaţia în vigoare.
Art. 4. (1) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu cuprinde: facultăţi, colegii,
departamente, catedre, centre de cercetare şi producţie şi poate găzdui asociaţii
profesionale, culturale sau sportive, precum şi fundaţii.
(2) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu are spaţiu propriu şi dispune de buget
format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi din resurse
proprii.
Art. 5. (1) Comunitatea universitară este constituită din cadre didactice titulare,
asociate sau invitate, din profesori consultanţi, din personal de cercetare cu studii
superioare,din studenţi aflaţi la studii universitare şi din participanţi la studii
postuniversitare, precum şi din cadre didactice onorifice, Doctori Honoris Causa ai
ULBS, Senatori de onoare ai ULBS, Parteneri de onoare ai Facultăţilor, Membrii de
Onoare ai Consiliului Facultăţilor ş.a..
(2) Comunitatea ULBS include, alături de comunitatea universitară, şi personalul
didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare.
(3) Membrilor comunităţii li se asigură condiţii de activitate corespunzătoare
relaţiei contractuale în care aceştia se găsesc cu ULBS.
(4) Universitatea protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor
comunităţii sale.
Art. 6. Autonomia universitară se întemeiază pe Constituţie, legislaţia învăţământului şi
prevederile prezentei Carte, şi constă în libertatea de decizie a Universităţii faţă de
organismele statului, în probleme care privesc structura internă a instituţiei,
programarea, organizarea, desfăşurarea şi modernizarea procesului de învăţământ, a
activităţilor de cercetare, administrative, financiare, precum şi raporturile cu instituţiile
similare din ţară şi din străinătate.
Art. 7. Membrii comunităţii universitare îşi exercită libertăţile academice având dreptul
de a dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe, fără nici un fel de ingerinţe politice,
religioase sau de orice altă natură.
Art. 8. (1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor şi terenurilor,
campusul universitar, dotările de orice fel şi cu orice destinaţie folosite de Universitate,
indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze.
(2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent, spaţiile şi dotările
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aferente care aparţin Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ministerelor cu reţea
sanitară proprie, în care se desfăşoară învăţământul medical superior de stat.
(3) Spaţiul universitar este inviolabil, şi este protejat conform legislaţiei în
vigoare. Organele de ordine pot interveni în spaţiul universitar numai cu
permisiunea sau la cererea Rectorului, a Senatului (dacă există timpul necesar

consultării acestuia). Camerele de locuit din cămine beneficiază de aceeaşi
protecţie legală. Organele de ordine nu pot organiza razii şi/sau alte operaţiuni de
rutină fără a cere permisiunea Rectorului sau Biroului Senatului. Intervenţia
ambulanţelor şi a pompierilor este permisă în caz de urgenţă.
(4) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul membrilor comunităţii ULBS în
spaţiul universitar nu poate fi interzis sau limitat, inclusiv în cazul exercitării
dreptului la grevă. Senatul poate reglementa limitarea accesului în timpul nopţii,
al vacanţelor sau al sărbătorilor legale.
Art. 9. Patrimoniul Universităţii este constituit din drepturi reale de proprietate asupra
bunurilor mobile şi imobile, reprezentând baza materială a Universităţii, din drepturi
asupra altor surse de venituri, de proprietate intelectuală şi din drepturile juridice ale
Universităţii.
Art. 10. (1) În baza prevederilor prezentei Carte, se elaborează regulamente specifice
privind organizarea şi funcţionarea Universităţii, care constituie Anexa, parte integrantă
a Cartei.
Ele sunt următoarele:
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Senatului;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Probleme Juridice, Etică şi Disciplină
Universitară;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Învăţământ şi Evaluare Academică;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei Senatului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi
Managementul Calităţii;
• Regulamentul privind organizarea Comisiei Economice şi de Strategie a Senatului
Universităţii;
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• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Relaţii Naţionale de Parteneriat şi
Relaţii cu
Absolvenţii;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Relaţii Publice, Marketing şi
Informatizare;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Relaţii Academice Internaţionale şi
Integrare Academică Europeană;
• Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Activităţi Culturale şi Sportive;
• Regulamentul comisiei Senatului pentru Probleme Studenţeşti;
• Regulamentul privind activitatea didactică;
• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice;
• Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Cercetare Ştiinţifică
al Universităţii;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al
Universităţii;
• Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor de conducere;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Învăţământ la
Distanţă;
• Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a titlurilor onorifice de
Doctor Honoris Causa şi Senator de onoare al ULBS;
• Regulamentul pentru acordarea burselor de performanţă pentru activitatea
profesională şi rezultate de excepţie ale studenţilor;
• Regulamentul de ordine interioară;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale a Universităţii;
• Regulamentul de funcţionare a Centrului de Comunicaţii;
• Regulamentul de organizare a concursului de admitere în Universitate;
• Regulamentul de funcţionare a sistemului de informare şi comunicare la nivel de
universitate.
(2) La propunerea Biroului Senatului, pot fi elaborate şi alte regulamente care,
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după dezbaterea şi aprobarea în Senat, vor fi incluse în Anexa la prezenta Cartă.
Art. 11. (1) Învăţământul în cadrul ULBS se desfăşoară în limba română. După caz, pot
fi organizate module sau programe de studii în limbi de circulaţie internaţională,
compatibile cu cerinţele exercitării profesiunilor vizate de aceste programe în România.
Învăţământul din ULBS este compatibil cu învăţământul altor universităţi din ţară şi
străinătate, fiind bazat pe sistemul creditelor transferabile.
(2) Programele de studiu ale ULBS sunt deschise tuturor cetăţenilor români şi
străini, fără discriminări, în forme care nu contravin Constituţiei, legislaţiei în
vigoare şi prezentei Carte.
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CAPITOLUL II
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ULBS
Art. 12. (1) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu îşi asumă misiunea de a pregăti
specialişti în diferite domenii, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice,
culturale, artistice şi spirituale valoroase, de a contribui la progresul tehnologic,
economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane.
(2) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu asigură realizarea unui învăţământ de
performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare,
continuând tradiţia înaintaşilor, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de
societatea modernă informaţională.
(3) Universitatea pregăteşte specialişti cu studii superioare după principiul modern
al participării lor directe la alegerea traiectoriei formative, printr-un proces de
învăţare menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în
competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.
(4) Universitatea oferă servicii atât pentru comunitatea proprie, cât şi pentru
societate.
Art. 13. Principalele obiective ale Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu pentru
îndeplinirea misiunii asumate sunt:
a) îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea
planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodologiei didactice pentru
a promova forme de pregătire adaptate cerinţelor de schimbare şi eficientizare ale
societăţii româneşti;
b) implementarea managementului universitar, bazat pe cerinţele moderne de
calitate şi de finanţare globală, compatibil cu sistemul de funcţionare a procesului
de învăţământ bazat pe credite transferabile;
c) îmbunătăţirea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor, prin utilizarea
unor sisteme acceptate şi verificate pe plan internaţional în învăţământul superior;
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d) organizarea activităţilor de educaţie permanentă destinate specialiştilor din
domeniile universitar, artistic şi tehnic şi a activităţilor de perfecţionare pentru
personalul din învăţământul preuniversitar;
e) îmbunătăţirea sistemului de pregătire şi folosire a personalului implicat în
procesul formativ şi de cercetare;
f) dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi crearea structurilor de cercetare specifice unui
învăţământ performant;
g) promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare
educaţională, creaţie ştiinţifică şi tehnică, realizate cu fonduri proprii sau prin
cooperare naţională şi internaţională;
h) aşezarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică la baza procesului de
evaluare şi promovare a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etică
profesională;
i) participarea la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu
universităţi de prestigiu din Europa şi de pe alte continente;
j) dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională;
k) participarea Universităţii la dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a ţării;
l) dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaţii;
m) îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în procesul de învăţământ;
n) modernizarea Campusului universitar;
o) protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii Universităţii.
Art. 14. Pentru desfăşurarea activităţilor care constituie misiunea şi obiectivele
ULBS, aceasta se poate asocia cu alte instituţii şi agenţi economici din ţară şi
străinătate, constituind structuri de activitate de interes comun.
Art. 15. (1) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu eliberează diplome de licenţă,
diplome de studii aprofundate şi diplome de master, diplome de absolvire, diplome
de studii academice postuniversitare, diplome de studii postuniversitare de
specializare, diplome de doctor, certificate şi atestate, în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
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(2) Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu conferă diplome, titluri ştiinţifice şi
onorifice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările proprii.
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CAPITOLUL III
AUTONOMIA UNIVERSITARĂ
Art. 16. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu funcţionează pe baza autonomiei
universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, în acord cu cadrul
legal stabilit de Constituţia României, legislaţia învăţământului, prevederile
prezentei Carte, precum şi în acord cu reglementările proprii.
Art. 17. Autonomia universitară constă în dreptul Universităţii de a se conduce, de
a-şi exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice
sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe, obligaţii şi
responsabilităţi în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale
dezvoltării învăţământului superior, cu progresul ştiinţei şi tehnicii, al civilizaţiei şi
culturii româneşti şi universale.
Art. 18. (1) Autonomia Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu se materializează în:
autonomia didactică şi ştiinţifică, autonomia organizatorică şi funcţională,
autonomia administrativă şi financiară, autonomia jurisdicţională.
(2)

Reglementarea

competenţelor

Universităţii,

facultăţilor,

colegiilor,

departamentelor, catedrelor şi ale centrelor de cercetare se face de către Senat pe
baza legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.
(3) În virtutea autonomiei universitare, autoritatea în ULBS nu poate fi exercitată
de nici un reprezentant al statului sau al oricărei instituţii guvernamentale sau
neguvernamentale, decât cu aprobarea autorităţii universitare reprezentată de Senat
sau Rector.
(4) La nivel naţional, autonomia universitară se manifestă prin relaţia directă a
Rectorului cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu alte ministere şi instituţii,
precum şi prin alegerea reprezentanţilor ULBS în organismele profesionale,
conform legislaţiei în vigoare.
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AUTONOMIA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Art. 19. (1) Autonomia didactică şi ştiinţifică a Universităţii se concretizează în
dreptul:
a) de a concepe, organiza, desfăşura şi perfecţiona procesul de învăţământ în acord
cu standardele naţionale şi internaţionale;
b) de a alege formele şi modalităţile pe care le consideră cele mai adecvate
desfăşurării activităţilor academice şi ştiinţifice, pe baza experienţei acumulate şi a
potenţialului uman şi material de care dispune;
c) de a stabili contacte şi a alege parteneri, colaboratori şi asociaţi: universităţi,
instituţii de cercetare ştiinţifică, societăţi comerciale etc., sau persoane compatibile
ca prestigiu, nivel şi competenţe, de a desfăşura cu acestea activităţi pe bază de
programe şi contracte academice, ştiinţifice, de consultanţă, realizare de produse
sau tehnologii noi etc., atât pe plan naţional cât şi internaţional;
d) de a edita şi distribui materiale tipărite având conţinut didactic, academic şi
ştiinţific;
e) de a acorda distincţii şi premii în semn de apreciere a activităţilor cu rezultate
meritorii desfăşurate de diverse persoane, colective sau instituţii, inclusiv de a
conferi şi primi titluri didactice, academice şi ştiinţifice;
f) de a organiza, în condiţiile legii, catedre, departamente, specializări, facultăţi,
colegii, direcţii de aprofundare, programe de studii postuniversitare şi doctorale;
g) de a organiza centre, laboratoare şi grupuri de cercetare;
h) de a evalua, pe baza propriilor criterii, activitatea de cercetare ştiinţifică şi a
adopta măsuri în consecinţă.
(2) Universitatea dispune de editură, tipografie şi editează periodic reviste, Analele
Universităţii, prin intermediul cărora participă la schimbul internaţional de reviste.
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AUTONOMIA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
Art. 20. (1) Autonomia organizatorică şi funcţională se concretizează în dreptul
Universităţii:
a) de a-şi stabili, modifica şi îmbunătăţi structurile proprii, inclusiv pe cele de
conducere, conform legii;
b) de a elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
c) de a stabili şi aplica principiile şi criteriile proprii de evaluare a rezultatelor
muncii, în vederea aprecierii, promovării şi recompensării membrilor comunităţii
ULBS;
d) de a selecta cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi personalul didactic
auxiliar şi nedidactic;
e) de a alege organismele de conducere în conformitate cu legislaţia în vigoare; de
a-şi alcătui statele de funcţiuni şi schemele de personal în raport cu resursele
umane şi financiare de care dispune, cu prevederile planurilor de învăţământ şi ale
legislaţiei în vigoare;
g) de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare;
h) de a publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau alte materiale care
sprijină învăţământul şi cercetarea ştiinţifică;
i) de a conferi titluri didactice şi ştiinţifice în condiţiile legii;
j) de a iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă activitate conformă cu
legislaţia în vigoare şi cu acordurile internaţionale;
k) de a organiza manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive.
(2) Corpul profesoral este organizat pe catedre sau departamente.
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AUTONOMIA ADMINISTRATIVĂ ŞI FINANCIARĂ
Art. 21. Autonomia administrativă şi financiară a Universităţii se realizează prin
dreptul:
a) de a-şi organiza structuri şi servicii administrative şi financiare proprii;
b) de a utiliza şi gestiona, conform priorităţilor şi deciziilor proprii, bugetul şi
resursele financiare de care dispune;
c) de a realiza venituri proprii, prin activităţile de cercetare ştiinţifică şi alte
prestaţii;
d) de a stabili taxe, în conformitate cu prevederile legale;
e) de a prelua donaţii legale şi de a beneficia de sponsorizări;
f) de a acorda burse şi a efectua plăţi;
g) de a administra spaţiile disponibile şi întregul patrimoniu, conform necesităţilor
proprii;
h) de a orienta investiţiile şi dotările;
i) de a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice parteneri, în funcţie de
propriile necesităţi;
j) de a organiza unităţi productive şi de servicii care aduc resurse financiare sau de
alt gen, cu condiţia respectării prevederilor prezentei Carte.
Art. 22. Resursele financiare ale ULBS sunt constituite din alocaţii de la bugetul
de stat şi din alte surse de venituri.
Art. 23. (1) Sursele de venituri nebugetare pot fi: taxe legal constituite de la
persoane juridice şi fizice, venituri obţinute de la agenţii economici pentru
activităţi de cercetare, proiectare şi producţie, consultanţă, cursuri postuniversitare
şi de conversie profesională, instruire, expertize, activităţi editoriale, donaţii,
sponsorizări, programe naţionale şi internaţionale, colaborări etc.
Veniturile obţinute din sursele menţionate se gestionează şi se utilizează integral în
cadrul Universităţii, respectând legislaţia în vigoare.
(2) Execuţia bugetară anuală a Universităţii este publică.
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Art. 24. Fondurile generate de facultăţi, colegii, departamente, catedre, centre de
cercetare şi alte structuri prin autofinanţare revin acestora, cu excepţia unui procent
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de susţinere şi dezvoltare a patrimoniului
Universităţii. Mărimea acestui procent se stabileşte de către Senat, la propunerea
Biroului Senatului, cu consultarea Facultăţilor.

AUTONOMIA JURISDICTIONALĂ
Art. 25. (1).Autonomia jurisdicţională a Universităţii constă în dreptul său de a
decide prin organismele de conducere proprii asupra modului de elaborare şi
aplicare a Cartei Universităţii, precum şi în legătură cu toate chestiunile ce ţin de
competenţa sa, în condiţiile legii.
(2) Prerogativele decurgând din autonomia jurisdicţională nu pot fi delegate unor
organisme din afara Universităţii.
Art. 26. Respectarea competenţelor este garantată.
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CAPITOLUL IV
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 27. (1) Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu promovează principiile
democraţiei şi supremaţiei legii, autonomiei universitare şi libertăţii academice, ale
respectării drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Comunitatea ULBS este informată asupra hotărârilor Senatului şi ale
organismelor sale de lucru, precum şi asupra principalelor activităţi şi evenimente
importante din viaţa Universităţii.
Art. 28. (1) Universitatea este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără
discriminări. Admiterea în universitate se face pe bază de competiţie.
(2) Menţinerea celor admişi în comunitatea ULBS este condiţionată de respectarea
reglementărilor Universităţii.
Art. 29. Activitatea formativă din Universitate se desfăşoară pe baza planurilor de
învăţământ aprobate de Senat. Învăţământul în ULBS se organizează, la nivel
universitar, sub formă de învăţământ de scurtă şi lungă durată, precum şi sub formă
de învăţământ postuniversitar.
Art. 30. Activitatea didactică este inseparabilă de cercetarea ştiinţifică. Criteriul
fundamental de evaluare a activităţii profesionale a cadrelor didactice are, alături
de componenta didactică, şi o componentă ştiinţifică obligatorie.
Art. 31. (1) Organismele şi persoanele de conducere se aleg prin vot, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările proprii. Organismul de
conducere suprem este SENATUL Universităţii.
(2) În organele colegiale de conducere, studenţii sunt reprezentaţi conform legii.
(3) Hotărârile organelor colegiale de conducere se iau cu votul majorităţii
membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă 2/3 din numărul total;
(4) Votul studenţilor este deliberativ în toate problemele care îi privesc în mod
nemijlocit.
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Art. 32. Cu aprobarea Senatului, Universitatea poate participa în asociaţii, fundaţii,
uniuni ale diverselor categorii de personal şi ale studenţilor, în condiţiile în care
regulamentele de funcţionare ale acestora sunt compatibile cu prevederile
Constituţiei, legislaţiei în vigoare şi ale prezentei Carte.
Art. 33. (1) Spaţiul universitar al ULBS nu poate fi utilizat pentru activităţile
partidelor politice sau pentru oricare altă activitate cu caracter politic.
(2) Comunitatea academică se situează, în ansamblul ei, în afara activităţilor şi
confruntărilor politice. Procesul de învăţământ şi cercetare, specific Universităţii,
este incompatibil cu orice formă de manifestare şi prozelitism politic.
(3) Apartenenţa la comunitatea academică nu îngrădeşte activităţile politice ale
membrilor săi, ca persoane particulare, în afara spaţiului universitar.
Art. 34. Universitatea promovează cooperarea cu alte universităţi din ţară şi
străinătate, care desfăşoară activităţi formative şi de cercetare ştiinţifică similare
sau complementare. Ea încurajează schimbul de studenţi şi de cadre didactice, în
condiţii de recunoaştere reciprocă a competenţelor.
Art. 35. (1) Studenţii sunt parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare a
specialiştilor

cu

pregătire

superioară.

Opinia

studenţilor,

exprimată

de

reprezentanţii lor autorizaţi, ori prin sondaje validate, constituie o modalitate de
autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a activităţii universitare.
(2) În cadrul procesului de învăţământ şi al vieţii universitare, reprezentanţii
studenţilor în consiliile facultăţii şi în Senatul universităţii, ca exponenţi ai
opiniilor studenţilor, sunt parteneri în luarea deciziilor. Toate deciziile referitoare
la problemele cu caracter studenţesc se vor lua numai în prezenţa reprezentanţilor
studenţilor în consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii, convocaţi conform
regulamentului1.

1

Amendament adoptat în şedinţa Senatului din data de 28.02.2006. (Proces-verbal nr. 521/28.02.2006).
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Art. 36. (1) Reprezentarea corectă a intereselor Universităţii şi apărarea
prestigiului acesteia constituie îndatoriri fundamentale pentru toţi membrii
comunităţii universitare.
(2) Denigrarea, cu rea credinţă, a ULBS sau a organelor sale reprezentative,
realizată de către angajaţii universităţii, prin proferarea publică de acuzaţii ori
furnizarea de date nereale, dovedite ca atare de organele specializate ale statului,
de natură a periclita sau a aduce atingere intereselor legitime ale universităţii se
sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, cu acordul
Senatului ULBS2.
Art. 37. (1) Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din facultăţi, departamente
şi catedre se fac publice prin rapoarte anuale de autoevaluare.
(2) Activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor va fi
evaluată periodic.
(3) Senatul va aprecia periodic activitatea structurilor universitare: facultăţi,
departamente, colegii, catedre) potrivit standardelor fixate de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării şi Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. De
asemenea, va analiza şi aviza, atât în faza de acreditare, cât şi după încheierea
primului ciclu de activitate, formele de învăţământ şi specializările nou înfiinţate.
Art. 38. (1) Senatul ULBS poate conferi titlurile onorifice de "Doctor Honoris
Causa" al ULBS şi "Senator de onoare", precum şi alte titluri de onoare. Aceste
titluri se pot acorda unor persoane cu contribuţii deosebite în domeniul ştiinţei,
tehnicii, culturii, spiritualităţii sau unor personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice
sau publice care au merite deosebite faţă de Universitate şi în concordanţă cu
Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice.
(2) În situaţia în care o anumită persoană a desfăşurat activităţi de o importanţă
deosebită în folosul unei (unor) facultăţi, acea persoană va putea fi distinsă cu
titluri onorifice ale facultăţii(lor) respective – "Partener de onoare al facultăţii" -

2

Amendament adoptat în şedinţa Senatului din data de 18.06.2007. (Proces-verbal nr. 1505/18.06.2007).
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"Membru de onoare al Consiliului Facultăţii" ş.a. Propunerea pentru acordarea
acestor titluri se face de către o catedră, departament sau colectiv iar validarea
propunerii se face de către Consiliul Facultăţii. În conformitate cu regulamentele
proprii.
Art. 39. (1) Senatul Universităţii poate acorda titlul de "Cadru didactic asociat"
unor specialişti din învăţământ, cercetare, proiectare şi producţie care sprijină
activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare şi modernizare a
Universităţii.
(2) Senatul Universităţii poate aproba anual prelungirea activităţii didactice a
persoanelor pensionabile, conform legii.
Art. 40. Cadrele didactice pot exercita în afara Universităţii activităţi didactice,
ştiinţifice, de cercetare şi profesionale, în condiţiile legii, fără a fi afectată
desfăşurarea normală a activităţii de bază.
Art. 41. ULBS promovează parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ superior
din ţară şi din străinătate în scopul comun de afirmare a identităţii naţionale şi a
creaţiei româneşti, respectiv de dezvoltare a cooperării academice internaţionale.
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CAPITOLUL V
STRUCTURA UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Art. 42. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu cuprinde: facultăţi, colegii,
departamente, catedre, precum şi alte structuri funcţionale pentru cercetarea
ştiinţifică, pentru cooperare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din tară şi
străinătate, pentru documentare, pentru editare de carte universitară etc. Ea include,
de asemenea, structuri funcţionale pentru asigurarea serviciilor administrative, a
resurselor umane, financiar - contabile, tehnice şi sociale.
Art. 43. (1) Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a Universităţii şi are
în componenţă mai multe secţii de specialitate.
(2) Facultatea se individualizează prin condiţiile de admitere şi de absolvire, prin
programe de studiu şi durata studiilor, şi prin domenii de specializare.
(3) Facultatea cuprinde: personal didactic titular, studenţi, cercetători ştiinţifici şi
proiectanţi, personal didactic auxiliar şi nedidactic.
(4) Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei
Carte, al regulamentelor Universităţii şi al propriilor regulamente.
(5) Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan, şi îşi
elaborează propriul regulament prin care îşi asigură desfăşurarea studiilor şi a
cercetării ştiinţifice.
Art. 44. (1) Colegiul Universitar este o unitate funcţională a Universităţii care
administrează programele de studiu acreditate şi/sau autorizate, de formare iniţială
de scurtă durată (3 ani).
(2) Colegiul universitar are o conducere proprie şi este subordonat Universităţii sau
Facultăţii. Gradul de autonomie al colegiului este stabilit de Regulamentul de
funcţionare al acestuia, aprobat de Senat.
(3) Colegiul este condus de un Director. Directorul colegiului este ales de către
Senat.
(4) Colegiul de medicină este subordonat Facultăţii de Medicină.
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Art. 45.(1) Departamentul constituie o structură subordonată Universităţii sau,
după caz, unei facultăţi, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică, de
proiectare şi de producţie.
(2) Departamentul are conducere proprie, aleasă în condiţiile legii.
(3) Departamentul poate organiza activităţi formative, în conformitate cu
reglementările din Universitate.
(4) Înfiinţarea unui departament se face cu aprobarea Senatului.
Art. 46. (1) Catedra este o unitate structurală de bază a facultăţii sau, după caz, a
departamentului, care realizează activităţi de învăţământ şi de cercetare. Catedra
cuprinde personal didactic şi, după caz, personal de cercetare, de proiectare şi
auxiliar, dintr-o disciplină sau o familie de discipline. Ea funcţionează cu un număr
minim determinat de posturi şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
(2) Catedra este condusă de Biroul catedrei, alcătuit din şeful de catedră şi din cel
puţin 2 membri aleşi dintre cadrele didactice cu funcţia de bază în catedra
respectivă. Conducerea operativă a catedrei revine şefului de catedră.
(3) Catedra este subordonată facultăţii sau, după caz, departamentului.
(4) Modificarea denumirii unei catedre se face de către Senat, la propunerea
facultăţii/departamentului.
(5) Înfiinţarea unei catedre se face cu aprobarea Senatului, la propunerea facultăţii
sau, după caz, a departamentului.
Art.

47.

(1)

Laboratorul

este

o

structură

în

subordinea

facultăţilor,

departamentelor, catedrelor sau centrelor de cercetare, care are în dotare instalaţii
şi echipamente dedicate unui program formativ de cercetare ştiinţifică şi expertiză.
(2) Înfiinţarea unui laborator este de competenţa departamentului, catedrei sau
centrului de cercetare.
Art. 48. (1) Centrul de cercetare este o structură care are ca obiectiv principal
activitatea de cercetare ştiinţifică, şi care a obţinut statutul de centru printr-o
procedură de evaluare.
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(2) În ULBS pot exista atât centre de cercetare proprii, cât şi centre de cercetare
constituite în cooperare cu alte instituţii, conform legislaţiei în vigoare.
(3) În centrul de cercetare se pot organiza programe sub forma studiilor
aprofundate,

master,

studii

academice

postuniversitare,

doctorat,

studii

postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare postuniversitară, de
formare continuă şi conversie profesională, cu respectarea reglementărilor legale.
(4) Centrele de cercetare sunt subordonate Senatului şi se dezvoltă şi funcţionează
în regim de autofinanţare.
Art. 49. (1) Centrul de consultanţă, transfer tehnologic, producţie şi prestări de
servicii este o structură prin care Universitatea oferă servicii plătite unor terţi.
Acesta poate funcţiona numai în regim de autofinanţare, cu respectarea obligaţiilor
faţă de ULBS.
(2) Aprobarea înfiinţării unor astfel de centre este de competenţa Senatului.
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CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
Art. 50. Proiectul Cartei se supune, în vederea adoptării, dezbaterii Biroului
Senatului, Consiliilor facultăţilor / departamentelor, catedrelor, organizaţiilor
studenţeşti şi sindicatelor. Carta se aprobă de Senatul Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu prin vot, cu majoritatea membrilor Senatului în şedinţă legal constituită.
Art. 51. Propunerea de modificare a Cartei se face la iniţiativa a cel puţin 3
facultăţii sau a 1/3 din membrii Senatului şi urmează procedura folosită la
adoptare.
Art. 52. Pe baza Cartei, facultăţile, colegiile, departamentele, catedrele, unităţile de
cercetare şi serviciile administrative elaborează propriile regulamente.
Art. 53. Prezenta Cartă intră în vigoare după adoptarea ei de către Senatul
Universităţii.
Art. 54. După adoptare, Carta se traduce în limba engleză şi se transmite
universităţilor partenere, asociaţiilor internaţionale de universităţi.
Art. 55. Regulamentele care însoţesc Carta ULBS vor fi elaborate în termen de
maximum 9 (nouă) luni de la adoptarea acesteia şi vor constitui Anexa la Cartă.
Regulamentele se aprobă de către Senat şi devin aplicabile cu începerea anului
universitar următor. Până la elaborarea şi aprobarea noilor regulamente,
regulamentele existente la data aprobării Cartei rămân valabile, exceptând
prevederile care sunt în contradicţie cu Carta.
Art. 56. Prezenta Cartă intră în vigoare la data de 25.05.2004, când a fost aprobată
de Senat.
De la aceeaşi dată, se abrogă Carta aprobată de Senat la data de 26.02.1996,
precum şi orice alte dispoziţii interne contrare prezentei Carte.
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