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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului academic al USAMV Bucureşti
Art. 1. Consiliul academic al USAMV Bucureşti este un organism alcătuit dintr-un număr de nouă cadre
didactice, reprezentând cele şapte facultăţi ale USAMV Bucureşti în funcţie de numărul de studenţi al
acestora, care are rolul de a asigura elaborarea şi/sau revizuirea regulamentelor, metodologiilor,
procedurilor şi formularelor necesare desfăşurării în condiţii de înaltă calitate a activităţii de învăţământ în
cadrul USAMV Bucureşti. Membrii Consiliului Academic sunt cadre didactice cu vocaţie, viziune
academică şi cu o experienţă didactică relevantă, dovedită. Ei sunt desemnaţi de fiecare dintre facultăţi,
Consiliul de administraţie avizează constituirea şi componenţa Consiliului academic, iar Senatul USAMV
Bucureşti aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.
Art. 2. Consiliul academic al USAMV Bucureşti este alcătuit din 3 comisii de lucru, alcăuite, la rândul lor,
din 3 membri, fiecare având câte un preşedinte al cărui mandat este de maximum şase luni : Comisia pentru
studiile universitare de licenţă şi masterat; Comisia pentru doctorat, perfecţionare şi promovare a personalului didactic;
Comisia pentru învăţământul la distanţă, învăţământul cu frecvenţă redusă, formare continuă şi studii postuniversitare.
Preşedintele Consiliului academic al USAMV Bucureşti este de drept Prorectorul pentru educaţie şi
asigurarea calităţii învăţământului.
Art. 3. Consiliul academic se constituie pentru a sprijini Prorectorul pentru educaţie şi asigurarea calităţii
învăţământului în elaborarea regulamentelor, metodologiilor, procedurilor şi formularelor necesare bunei
desfăşurări a activităţii de învăţământ şi asigurării şi controlului calităţii. Relaţia dintre Prorectorul pentru
educaţie şi asigurarea calităţii învăţământului şi Consiliul academic este una colaborare.
Art. 4. Atribuţiile Comisiilor Consiliului academic sunt următoarele:

A. Comisia pentru studiile universitare de licenţă şi masterat are următoarele atribuţii:
a.

elaborează şi/sau revizuieşte Regulamentul studiilor universitare de licenţă, Regulamentul studiilor
universitare de masterat, Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de Credite
Transferabile la nivelul programelor de studii din cadrul USAMV Bucureşti, Regulamentul
activităţii profesionale a studenţilor din cadrul USAMV Bucureşti, precum şi metodologiile,
procedurile şi formularele necesare punerii în aplicare a prevederilor acestor regulamente în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

b. elaborează şi/sau revizuieşte: metodologia de întocmire a planurilor de învăţământ şi formularul
acestora; metodologia de examinare a studenţilor în vederea evaluării; descrie procedura de
revizuire a fişelor disciplinelor;
c. elaborează redulamentul şi metodologia privind organizarea concursului de admitere la
programele de studii de licenţă şi master;
d. elaborează regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de
licenţă şi de masterat, precum şi ghidul de elaborare a lucrărilor de licenţă şi master;
e. organizează şi coordonează realizarea unor analize complexe ale conţinutului ştiinţific al
programelor analitice şi al cursurilor împreună cu Comisiile de specialitate din cadrul facultăţilor;
f.

analizează şi avizează propunerile facultăţilor privind înfiinţarea şi dezvoltarea programelor de
studii de licenţă şi de masterat;

g. elaborează şi coordonează punerea în aplicare a procedurilor destinate asigurării calităţii
învăţământului;
h. elaborează structura şi calendarul anului universitar;
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i.

participă la acţiuni naaţionale şi innternaţionale al căror scop
p este schim
mbul de experienţă privindd
bunele practici în asigu
urarea calităţiii învăţământu
ului.

B
B. Comisiaa pentru do
octorat, peerfecţionare şi promovvare a perrsonalului didactic arre
următoareele atribuţii:
aa.

elaborează regulamenttul privind orgganizarea şi desfăşurarea
d
studiilor
s
univeersitare de do
octorat;

bb. monitorizzează aplicareea programeelor de recru
utare a cand
didaţilor la ddoctorat şi de
d derulare a
activităţii în cadrul pro
ogramelor de studii doctorrale;
c. analizeazăă scrisorile şii memoriile formulate în
n legătură cu recrutarea ccandidaţilor la
l doctorat şi
ş
desfăşurarrea examenelor de doctoorat, precum şi cele priviitoare la conncursurile pen
ntru ocuparea
posturilorr didactice;
dd. elaborează regulamenttul şi metodoologia privind ocuparea posturilor
p
diddactice în cadrul USAMV
V
Bucureşti;
e. elaborează regulamen
ntul, metodollogia şi form
mularul penttru întocmireea statelor de
d funcţii alle
personaluului academic;;
f..

elaborează metodologgii pentru pperfecţionareea pregătirii pedagogice şi metodice a cadrelo
or
a
în aacest domeniiu.
didactice tinere (preparatori; asistennţi) şi analizeaază periodic activitatea

C
C. Comisiaa pentru învvăţământul la distanţăă, învăţămân
ntul cu freccvenţă redu
usă, formaree
continuăă şi studii po
ostuniversitaare
aa.

elaborează programelee de dezvoltaare a formelo
or de învăţăm
mânt la distannţă, cu frecveenţă redusă şi
ş
de formarre continuă a adulţilor;

bb. analizeazăă şi avizează propunerile
p
dde diversificarre a acestor fo
orme de învăţţământ;
c. monitorizzează şi evalu
uează modul de organizarre şi desfăşurrare a activittăţii în cadrull programelo
or
de studii la distanţă sau cu freccvenţă redusă, precum şi
ş rezultatele obţinute dee studenţii şi
ş
ntează aceste forme de preegătire;
specialiştiii care frecven
Art. 5. Activitateaa Consiliului academic
a
se ppoate desfăşu
ura separat pee cele 3 comissii de lucru şi în plen.
Art. 66. Comisiile se întrunesc pentru probblemele speciifice la convo
ocarea preşeddintelui de comisie, fără a
avea o periodicitatte stabilită. Co
omisiile adopptă hotărâri caare se supun aprobării
a
plennului consiliu
ului.
Art. 77. Consiliul academic
a
se întruneşte trrimestrial în şedinţe ordin
nare şi, ori dde câte ori este nevoie, în
n
şedinţţe extraordin
nare. Convo
ocarea Conssiliului acadeemic se face de către Preşedintelee acestuia la
l
propuunerea Prorecctorului cu ed
ducaţia şi asiggurarea calităţţii învăţământtului.
Art. 8. Sedinţele Consiliului academic şii ale comisiiilor componente sunt leegal constituiite dacă sun
nt
prezeenţi jumătate plus
p unu din numărul totaal al membrilo
or.
Art. 9. Atât la sedinţele ordiinare, cât şi la cele extrraordinare, Consiliul
C
acaddemic poate invita şi altte
ul universităţiii,
persooane din afaraa componenţţei acestuia, ccare pot fi: caadre didacticee cu experiennţă din cadru
reprezzentanţi ai mediului
m
econo
omic, specialiişti în ştiinţelee educaţiei, sttudenţi.
Art. 110. Hotărârile Consiliului academic see adoptă cu majoritatea
m
simplă (jumăttate plus unu
u din număruul
membbrilor prezenţi).
Art. 111. Preşedinteele Consiliulu
ui Academic informează periodic
p
Conssiliul de admi
ministraţie al universităţii
u
cuu
privirre la activitateea desfăşuratăă.
Art. 112. Consiliul academic nu este un orgaanism cu atrib
buţii de cond
ducere, de aviizare sau de aprobare
a
şi nuu
se subbstituie niciun
nui organism de conducerre ales al USA
AMV Bucureşşti.
Prezeentul Regulam
ment intră în vigoare la daata aprobării lui de către Senatul USA
AMV Bucureşşti. La aceeașși
dată se abrogă orice
o
alte regglementări aanterioare priivitoare la activitatea
a
Coonsiliului acaademic sau a
Consiiliului pentru învăţământ.
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