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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Misiune 
 Facultatea de Fizică este prin tradiţie un centru de excelenţă în cercetare şi educaţie 
pentru asigurarea unei pregătiri corespunzătoare cerinţelor societăţii moderne a tinerilor 
absolvenţi.  
 
Art. 2. Obiective generale şi specifice  
 Menţinerea statutului de elită în domeniul cercetării şi educaţiei al Facultăţii de Fizică 
este un prim obiectiv permanent al conducerii şi a întregului colectiv. 

Al doilea obiectiv important în egală măsură este asigurarea unei maxime vizibilităţi a 
facultăţii atât in societate cât şi in mediul ştiinţific şi academic naţional şi internaţional. 

(1) Reglementarea desfăşurării studiilor şi a cercetării ştiinţifice precum şi a admiterii 
la facultate; 

(2) Reglementarea acordării de burse studenţeşti şi de atribuire a locurilor în căminele 
universităţii. 

 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Art. 3. Legislaţie primară 
(1) Constituţia României   
(2) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011  

 
Art. 4. Reglementări interne 

(1) Carta UVT 
(2) Regulamentele UVT 

 
 
CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE 
 
Art. 5. Structura 

(1) Facultatea de Fizică este structurată pe departamente şi o Şcoală Doctorală; 
(2) De asemenea, are în structură laboratoare şi unităţi de cercetare, biblioteca şi 

atelierul mecanic.  
(3) Facultatea asigură învătământul pe două linii de studiu – română şi engleză, pe 

mai multe programe de studiu, la nivel de licenţă şi masterat şi doctorat 
coordonate, fiecare, de un director de studiu. 

(4) În baza autonomiei universitare, facultatea îşi desemnează propria administraţie 
academică potrivit prevederilor Cartei Universităţii şi ale Regulamentului 
Facultăţii de Fizică. Administraţia Facultăţii de Fizică este formată din: decan, 
prodecan, director departament şi director Scoala Doctorala, secretar şef şi 
administrator financiar.  

(5) Facultatea de Fizică este condusă de Consiliul facultăţii, compus din cadre 
didactice, cercetători şi studenţi, într-o componenţă şi structură în conformitate cu 
Carta UVT şi legislaţia în vigoare. 
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(6) Membrii Consiliului facultăţii sunt desemnaţi prin vot universal, direct şi secret de 
către cadrele didactice şi de cercetare titulare şi de studenţi în condiţiile Cartei 
UVT, a regulamentului alegerilor în UVT şi legislaţia în vigoare. 

(7) Decanul facultăţii conduce lucrările Consiliului Facultăţii.  Consiliul facultăţii se 
întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite la începutul 
fiecărui semestru academic şi în sesiuni extraordinare, la convocarea decanului 
sau la cererea a cel putin 1/3 din numărul membrilor Consiliului facultăţii. 

(8) Consiliul facultăţii îşi constituie în a doua sedinţă ordinară comisiile de 
specialitate, prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de specialitate ale 
Consiliului facultăţii sunt fixate după modelul comisiilor de specialitate ale 
Senatului. 

(9) Facultatea de Fizică îşi gestionează fondurile provenite de la bugetul statului şi 
fondurile provenite din resurse extrabugetare, constituite din venituri proprii, 
dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la personae 
fizice şi juridice, române sau străine şi din alte surse, configurându-şi o politică de 
structură şi personal proprie. 
 

Art. 6. Atribuţii 
În virtutea autonomiei universitare Consiliul facultăţii are următoarele competenţe: 

- Stabileşte strategia dezvoltării Facultăţii de Fizică în concordanţă cu strategia de 
dezvoltare a UVT, programele didactice, ştiintifice; 

- Propune structura facultăţii (departamente, unităţi de cercetare, etc); 
- Avizează candidaturile pentru funcţia de decan al facultăţii; 
- Controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele periodice ale acestuia privind 

starea generală a facultăţii; 
- Urmăreşte asigurarea calităţii şi a eticii universitare şi stabileşte măsurile necesare 

pentru menţinerea standardelor în aceste domenii la cel mai inalt nivel; 
- Elaboreaza şi revizueşte dacă este necesar diferite regulamente specifice activităţii în 

Facultatea de Fizică (admitere, funcţionarea ciclurilor de studii, burse, cazare, tutoriat, 
activitate de cercetare, etc.); 

- Stabileste numărul de studenti pe specializari, linii de studiu, modalităţile de admitere, 
potrivit propunerilor formulate de departament; 

- Propune specializările pentru licenţă, masterat, doctorat înaintate de catre 
departament; 

- Avizează statele de funcţii pentru personalul didactic; 
- Consiliul facultăţii avizează lista nominala cu cadrele didactice externe,  care predau 

la „plata cu ora”. 
- Avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, propunerile 

comisiilor de specialişti pentru numirea pe posturi didactice; 
- Propune constituirea unităţilor autonome de cercetare sau de prestări servicii în 

conformitate cu prevederile legii şi ale Cartei Universităţii, stabileşte modalitătile de 
funcţionare ale acestor unităţi şi aprobă personalul de cercetare şi gradele ştiinţifice; 

- Stabileşte strategia cooperării academice internaţionale, propune acorduri de 
cooperare academică internaţională, care trebuie să aibă susţinerea unităţilor 
componente ale facultăţii; 

- Stabileşte efectivul de burse pe secţii; 
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- Validează propunerile Departamentului pentru acordarea titlurilor de Doctor Honoris 
Causa al Universităţii, de Senator de Onoare al Universităţii, de Profesor Honoris 
Causa şi de profesor emerit; 

- Poate propune încetarea activităţii cadrelor didactice în Universitate, în condiţiile 
stabilite prin lege; 

- Consiliul facultăţii aplică principiile şi normele de finanţare fixate de Senatului 
Universitătii si Consiliul de Administratie al UVT, aprobă bugetul general al facultăţii 
şi al departamentului, aplică principiile de salarizare a personalului didactic, de 
cercetare şi tehnico–administrativ; 

- Consiliul stabileşte destinaţia cheltuielilor şi cuantumul acestora, investiţiile şi 
programarea lor; Consiliul poate corecta bugetul la diferite capitole şi în cursul anului; 

- Consiliul facultăţii validează Deciziile de Echivalare întocmite de către Comisia de 
echivalare: a rezultatelor obtinute de studenţi în mobilităţile internaţionale, pentru 
studenţii reînmatriculaţi, transferaţi, studenţii înmatriculati la a 2-a facultate. 

- Consiliul facultăţii avizează cererile studenţilor care solicită reînmatricularea şi listele 
cu studenţii exmatriculaţi; 

- Consiliul facultăţii validează: Comisiile de Admitere, Comisiile de susţinerea 
examenelor de finalizare a studiilor, Comisia de Audit Intern şi Asigurarea Calităţii, 
Comisia de burse, Comisia Erasmus,  Comisia de cazare, etc. 

- Consiliul facultăţii Planurile de învăţământ şi anexele corespunzătoare; 
- Consiliul facultăţii avizează dosarele de autoevaluare în vederea acreditării a 

programelor de studii. 
Consiliul facultăţii poate recurge la vot secret şi în alte situatii decât cele prevăzute 
explicit de lege; 

Consiliul facultăţii ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi; cvorumul 
şedinţelor este de 2/3 din totalul membrilor Consiliului 
 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 7.  
Prezentul Regulament a fost aprobat/modificat în şedinţa Senatului universitar din data de 
…….. . 
 
 
 


