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Cod: UMFST-REG-FITI-04 Ediţia 01

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI A
FACULTĂŢII DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Întocmit: Comisia pentru probleme studențești
Aprobat: Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației

Data: 17.02.2021
Data: 23.02.2021

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Probleme Studenţeşti, denumită în continuare CPS, din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnolgia
Informației (FITI), Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureș (UMFST).
Art. 2. CPS este o comisie de lucru subordonată Decanatului și Consiliului Facultății de Inginerie și
Tehnologia Informației și are drept scop integrarea profesională și socială a studenților
Art. 3. CPS funcţionează permanent şi are rolul de a identifica, monitoriza şi soluţiona problemele şi
oportunităţile profesionale şi sociale ale studenţilor, având în vedere Codul drepturilor și obligațiilor
studentului (UMFST-REG-08 Ediția 02 ) cu completările și modificările ulterioare.
Capitolul II. Structură şi funcţionare
Art. 4. Componența CPS este propusă de Decan și validată de Consiliul FITI. Durata mandatului de
membru este egală cu durata unei legislaturi (patru ani). CPS este alcătuită din 5-7 membri: cadre
didactice şi reprezentanţi ai studenţilor.
Art. 5. Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: convoacă membrii comisiei în întrunirile de
lucru, propune ordinea de zi, urmăreşte funcţionarea în mod eficient a CPS, asigură comunicarea
hotărârilor tuturor celor în drept, răspunde de întocmirea raportului comisiei. Preşedintele propune
alegerea unui secretar din rândul membrilor comisiei.
Art. 6. Ședințele CPS sunt statutare dacă la acestea participă jumătate plus unu din membrii comisiei. La
întrunirile de lucru pot participa şi invitaţi la propunerea președintelui sau a oricărui membru al CPS.
Art. 7. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

Adresa : Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, 540088, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: decanat.inginerie@umfst.ro | Tel: +40 265 233212 int. 130 | Fax: +40 265 233212

1

F AC U L T A T E A D E I NG I NE R I E ȘI T E H NO L O G I A I N FO R M AȚ I E I

Cod: UMFST-REG-FITI-04 Ediţia 01

Capitolul III. Atribuţiile Comisiei pentru Probleme Studenţeşti
Art. 8. CPS are următoarele atribuţii:
a) informează studenţii FITI asupra problemelor de interes cuprinse în reglementările interne cu
impact asupra vieţii profesionale, sociale şi culturale a acestora;
b) monitorizează şi rezolvă problemele sociale ale studenţilor din cadrul FITI;
c) oferă studenţilor consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor
d) organizează sistemul tutorial
e) promovează evenimentele ştiinţifice, sociale, culturale, sportive ale Universităţii/Facultății în
rândul studenţilor, susținand valorile specifice învățământului universitar
f) sprijină organizarea unor manifestări de ordin academic, cultural şi social la nivel de specializări,
sau la nivel de Facultate
g) sprijină participarea studenţilor la concursuri profesionale, precum şi la activităţi privind
consilierea şi orientarea în carieră;
h) Cooperează la organizarea cercurilor ştiinţifice și a congreselor studenţeşti;
i) propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de studiu și de petrecere a timpului liber pentru studenţi;
j) susţine demersul managerial privind creşterea şi diversificarea calităţii serviciilor oferite
studenţilor.
k) analizează anual şi ori de cate ori situaţia impune, rezultatele activităţii de soluţionare a
problemelor studenţeşti;
l) răspunde la consultările legate de modificarea unor regulamente care afectează activitatea
studențească
m) participă la modificarea regulamentelor legate de examenele de admitere şi de examenul de
licenţă;
n) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de rezolvare a problemelor studenţeşti la nivelul
FITI.
Art. 9. În exercitarea atribuțiilor sale CPS sprijină Asociațiile studenților în activitățile inițiate de acestea
și colaborează cu acestea în problemele de interes comun specifice FITI
Capitolul IV. Dispoziţii finale
Art. 10. Modificarea prezentului regulament se face de către CPS şi se aprobă de majoritatea simplă a
membrilor Comisiei. Toate modificările se aduc la cunoştinţă Consiliului FITI
Art. 11. Regulamentul și rapoartele CPS se publică pe pagina de web a FITI.
Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a aprobat prezentul regulament în data de
23.02.2021 dată la care intră în vigoare.
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