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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Probleme Studenţeşti (CPS), la Facultatea de Medicină în Limba Engleză (FMLE), din Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST G.E. Palade Tg.
Mureș).
Art. 2. CPS reprezintă comisia de lucru a Decanatului și Consiliului FMLE pentru integrarea profesională şi
socială a studenţilor.
Art. 3. Scopul principal al CPS este identificarea, monitorizarea şi soluţionarea problemelor profesionale şi
sociale ale studenţilor, având în vedere drepturile şi obligaţiile studenţilor.
Capitolul II. Structură şi funcţionare
Art. 4. Preşedintele CPS este Decanul sau altă persoană desemnată de Decan, iar din comisie fac parte
minim 4 cadre didactice, secretarul șef al FMLE şi minim un student propus de Decan și Prodecan.
Art. 5. Componența CPS este validată de Consiliul FMLE.
Art. 6. Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: convoacă membrii comisiei în întrunirile de lucru,
propune ordinea de zi, urmăreşte funcţionarea în mod eficient a CPS şi asigură comunicarea hotărârilor
tuturor celor în drept.
Art. 7. CPS funcţionează permanent, în cadrul întrunirilor de lucru. Comisia se întruneşte la nevoie,
conform unei planificări semestriale. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei.
Art. 8. Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii comisiei. La
întrunirile de lucru pot participa şi invitaţi la propunerea oricărui membru al CPS.
Art. 9. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritate simplă.
Capitolul III. Atribuţiile Comisiei pentru Probleme Studenţeşti
Art. 10. CPS are următoarele atribuţii:
1) Participă la elaborarea regulamentelor legate de activitatea studenţească:
• reglementări de cazare în cămine studenţeşti,
• regulamentul de acordare a burselor de studiu,
• regulamentul de acordare a burselor ERASMUS,
• reglementări de acordare a biletelor de tabără,
• reglementări privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de
Credite Transferabile;
• integrarea studenților incoming tip Erasmus/Free-mover în programul FMLE
2) Aduce la cunoştinţa studenţilor reglementările în vigoare;
3) Sprijină studenţii în activităţi sociale şi culturale, punându-le la dispoziţie spaţiile necesare de
desfăşurare;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Organizează sistemului tutorial;
Monitorizează şi rezolvă în temei legal problemele sociale ale studenţilor din cadrul FMLE;
Oferă consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor de licenţă precum şi finalizarea acestor studii;
Propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă a studenţilor;
Colaborează cu Ligile studenților și Asociațiile studenţeşti, precum și cu reprezentanții studenților,
desemnați pe fiecare an de studiu;
Veghează asupra respectării drepturilor studenţilor de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi ai
studenţilor la diferite niveluri;
Veghează asupra respectării drepturilor studenţilor de a fi evaluaţi corect;
Cooperează la organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
Se implică în organizarea unor evenimente de ordin academic, cultural şi social.

IV. Dispoziţii finale
Art. 11. Modificarea prezentul regulament se face de către CPS şi se aprobă de majoritatea simplă a
membrilor Comisiei. Toate modificările se aduc la cunoștință Consiliului FMLE.
Art. 12. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.
Art. 13. Rapoartele CPS se publică pe pagina de web a universităţii.
Art 14. Ședințele CPS nu sunt publice.

Consiliul Facultăţii de Medicină în Limba Engleză a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
,,George Emil Palade” din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de 27.05.2020.
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