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REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare 

a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Facultăţii din data de 09.12.2009 

 

 
 

 

Cap 1 DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1. Identitatea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
 
Art. 1 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a fost înfiinţată în 1990 prin decizia 
Senatului Universităţii din Bucureşti, reclamându-se ca succesoare a structurilor de 
învăţământ superior în domeniul socia l organizate de Dimitrie Gusti începând cu anul 1920 în 
cadrul Universităţii din Bucureşti şi continuate în perioada comunistă sub diverse structuri 
organizaţionale până în anul 1977, când a fost desfiinţată. 
 
Art. 2 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială este parte integrantă a Universităţii din 
Bucureşti, participă la constituirea resurselor comune ale acesteia cu cota parte stabilită din 
veniturile proprii şi beneficiază pe principiul proporţionalităţii de aceste resurse comune.  
 
Art. 3 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială este o comunitate academică distinctă în 
cadrul Universităţii din Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor autonomiei 
şi libertăţii academice într-un spaţiu propriu, cu un buget format din sumele atrase prin 
eforturile proprii (proiecte, programe, sponsorizări, taxe etc) sau alocate de la Bugetul de Stat 
prin intermediul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
 
Art. 4 Identitatea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială este fixată prin: 
 a). Denumire: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS).  

 b). Emblemă, sigiliu (stampila) şi ţinută de ceremonie (robă şi tocă) stabilite de 
Senatul Universităţii din Bucureşti.  
 c) Culoarea distincta a FSAS este albastru ; culorile secţiilor sunt turcoaz  pentru 
Sociologie, orange pentru Asistenţă Socială şi verde pentru Antropologie. 

 
Art. 5  Ziua Facultăţii  se sărbătoreşte anual în penultima joi din luna mai, prin organizarea 
unor manifestări ştiinţifice şi culturale. 
 
Art. 6 Sediul principal: Bucureşti, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9,  Sector 5.  

 

1.3. Misiunea Facultăţii 
 
Art. 7 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială formează specialişti în domenii socio-
umane, cultivând apartenenţa la comunitatea ştiinţifică şi civică, spiritul critic şi dorinţa de 
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dezvoltare personală şi profesională.  Absolvenţii Facultăţii contribuie la dezvoltarea 
societăţii româneşti sub forma unui stat de drept, liber şi democratic, cu o economie   
competitivă şi o populaţie prosperă. 

 
Art. 8 Obiectivele Facultăţii sunt prezentate în Planul Strategic şi Panul Operaţional (Anexa 1 
şi Anexa 2). 
 
Art. 9 Planul strategic al Facultăţii va fi votat de Consiliu la fiecare 4 ani, după alegerile 
generale şi revizuit anual, dacă este cazul. Planul operaţional are caracter anual şi va fi votat 
de Consiliu în fiecare an, în şedinţa din noiembrie sau decembrie.  
 

1.4. Valorile promovate 
 
Art. 10 Valorile promovate de FSAS sunt: libertatea, meritul, adevarul ştiinţific, 
corectitudinea, demnitatea, solidaritatea sociala si coeziunea sociala.  
 
Art.11 Autonomia universitară - întemeiată pe prevederile Constituţiei şi ale Legii 
Învăţământului, ca şi pe reglementările proprii ale Universităţii din Bucureşti - se manifestă în 
libertatea de decizie a Facultăţii şi Universităţii faţă de organismele statale sau politice, în 
probleme care privesc structura instituţiei, conceperea şi desfăşurarea activităţii de 
învăţământ, de cercetare, administrativă, financiară, în raporturile cu instituţii similare din ţară 
şi din străinătate, precum şi în libertatea de decizie a Facultăţii în cadrul Universităţii din 
Bucureşti privind modul în care îşi administrează resursele proprii şi îşi implementează 
programele şi proiectele. 
 

Cap 2  STRUCTURA ŞI PRINCIPIILE DE ORGANIZARE 

      
2.1. Structura Facultăţii 
 
Art. 12  Din perspectiva programelor de studii, FSAS este organizată în departamente pentru 
studiile de licenţă, Sociologie, Asistenţă Socială şi Antropologie, programe de Masterat  şi 
Scoala Doctorală. Cadrele didactice sunt organizate în catedre (corespunzătoare 
departamentelor). În Facultate funcţionează şi personalul auxiliar pentru activităţile de 
secretariat, administrare a bibliotecii, administrare a clădirii, etc.     
 
Art.13  Comunitatea academică a Facultăţii este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără 
discriminări, în condiţiile impuse de organizarea ei internă: student, cadru didactic, cercetător, 
student la Master, doctorand.  

a) Criteriile fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică a FSAS sunt 
competenţa profesională şi corectitudinea comportamentală; 

b) Intrarea în rândul cadrelor didactice titulare sau asociate ale Facultăţii se face numai 
cu acordul Catedrelor şi a Consiliului Facultăţii, conform legislaţiei în vigoare; 

c) Nu pot face parte din comunitatea academică a FSAS, în calitate de cadre didactice, 
aceia care în perioada de după 1989 au făcut obiectul unei condamnări definitive 
pentru infractiuni săvârşite cu intenţie şi sancţionate cu închisoarea şi pentru care nu a 
intervenit reabilitarea precum şi persoanele care se fac vinovate de plagiat, conform 
normelor universitare şi legale.  

 
2. 2. Conducerea Facultăţii 

 
2.2.1. Consiliul Facultăţii 
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Art.14 Consiliul Facultăţii este alcătuit din reprezentanţii aleşi ai cadrelor didactice, 
reprezentanţii studenţilor (în proporţie de ¼ din numărul total al membrilor) secretarul şef şi 
administratorul şef al Facultăţii.  

a) Consiliul este organizat pe comisii de lucru care au responsabilităţi distincte şi care 
prezintă Consiliului rapoarte atunci când este cazul.  

b) Şedinţele ordinare ale Consiliului au loc lunar, cu o săptămână înaintea şedinţelor 
Senatului UB, între orele 14,00-16,00 . Pot fi programate şedinţe extraordinare ale 
Consiliului, atunci când este nevoie.  

c) Prezenţa la şedinţele Consiliului este obligatorie; membrii Consiliului care vor 
cumula 4 prezenţe nemotivate temeinic timp de un an universitar vor fi considerati 
demisionari. Sînt considerate  motivate absenţele datorate stagiilor de cercetare în 
străinătate sau cauzelor medicale. Catedra al cărei reprezentant demisionează (sau 
este considerat demisionar)  va propune în termen de 15 zile un alt reprezentant, care 
va fi validat în următoarea şedinţă a Consiliului, 

d) Temele principale de dezbatere pentru şedinţele ordinare de Consiliu  vor fi transmite 
membrilor în format electronic, cu cel puţin 2 zile înainte de fiecare şedinţă.  

 
Art.15  Atunci când se discută probleme strategice ale Facultăţii şedinţa de Consiliu poate fi 
înlocuită de Adunarea Generală a cadrelor didactice (din care fac parte toate cadrele didactice 
cu norma de bază în facultate); dacă este cazul vor putea fi invitate să participe ca invitate şi 
cadrele didactice asociate. Drept de vot în orice situaţie au doar membrii aleşi ai Consiliului. 
Consiliul are dreptul sa organizeze comisii, formate din membrii săi cît şi din cadre didactice 
care nu fac parte din Consiliu. 
 
 Art.16 Alegerile pentru funcţiile de conducere  se vor face prin vot secret.Scoaterea la  
Concurs a posturile  didactice se aprobă de către consiliul Facultăţii, prin vot secret, la 
propunerea catedrelor. 

 
Art.17  În cazul în care există propuneri alternative pentru alte situaţii decît cele prevăzute la 
art.16, Consiliul poate decide adoptarea procedurii votului secret. 
 
 Art.18 Raportul anual de activitate şi programele de dezvoltare instituţională, inc lusiv 
investiţiile de peste 10 000 Euro, vor fi votate prin vot secret de către Consiliu.  

 
Art.19  Consiliul Facultăţii are următoarele responsabilităţi: 

a) discută şi aprobă misiunea Facultatii, Planul Strategic şi Planul Operaţional;  
b) discută, aprobă şi propune Senatului spre avizare, infiintarea si desfiintarea de 

mastere, secţii si direcţii de specializare, la propunerea catedrelor;  
c) discută şi aprobă scoaterea la concurs a unor posturi didactice precum şi propunerile  

de cadre didactice asociate, la propunerea catedrelor.Procedura este aceea a votului 
secret; 

d) avizează statele de funcţii ş i personal didactic elaborate de catedre; decanul şi şeful de 
catedră sunt răspunzători pentru corectitudinea întocmirii statelor de funcţii şi 
personal didactic; 

e) votează prelungirile de activitate şi propunerile de profesori consultanţi;  
f) aprobă planul de manifestări ştiinţifice majore, a căror organizare este de competenţa 

decanatului şi a Biroului lărgit.  
g) fundamentează si avizează cifrele de scolarizare pentru licenţă, master şi doctorat; 
h) adoptă Hotărâri ale Consiliului care vor deveni Anexe la acest Regulament şi au  

caracter obligatoriu; 

i) aprobă Recomandări ale Consiliului care vor fi numerotate şi indexate, fără a avea 
caracter imperativ; 

j) Consiliul Facultăţii poate suspenda din funcţie prodecanii, secretarul ştiinţific şi şefii 
de catedră, în condiţiile stabilite de normele legale şi Carta Universităţii;  
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k) şedinţele Consiliului sunt statutare în prezenţa majorităţii simple; deciziile 
sunt luate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. Excepţie de la această 

regulă sînt alegerile, unde cvorumul este de 2/3 din membrii Consiliului.  

 

 2.2.2 Decanul 
 
Art.20 Decanul reprezintă Facultatea în relaţiile interne şi externe şi are următoarele 
responsabilităţi: 

a) conduce Facultatea în activităţile curente şi prezidează şedinţele de Consiliu, de Birou 
al Consiliului precum şi cele de Catedră, atunci când este necesar; 

b) deleagă atribuţii prodecanilor şi secretarului ştiinţific; 
c) elaborează strategia de dezvoltare a Facultăţii, cu consultarea celorlalţi membri ai 

conducerii Facultăţii; 
d) coordonează elaborarea Planului Strategic şi a Planului Operaţional, care vor fi supuse 

discuţiei Biroului Facultăţii şi aprobării Consiliului;  
e) explorează oportunităţile de dezvoltare instituţională/ profesională/ de cercetare şi 

informează Biroul şi Consiliul pentru examinare şi aprobare; 
f) aduce la cunoştinţa Biroului şi Consiliului problemele care au apărut în procesul 

didactic, de cercetare şi administrare; 
g) coordonează activitatea Administratorului şef şi a Secretarului şef al Facultăţii; 
h) asigură organizarea întrunirilor Biroului şi Consiliului (lunar); 
i) prezintă anual  Consiliului un raport financiar în detaliu; 
j) prezintă Consiliului un raport de activitate a Facultăţii (anual); 
k) coordonează administrativ si monitorizează activitatea Şcolii Doctorale; 
l) coordonează şi monitorizează comisiile de specialitate, programele educaţionale şi de 

cercetare, naţionale şi internaţionale;  
m) soluţionează, impreuna cu prodecanii, cererile curente ale studenţilor şi cadrelor 

didactice, în limitele legii, regulilor universitare generale şi a celor specifice stabilite 
de Consiliu; 

n) aprobă  cheltuielile curente până la 1000 Euro şi justifică aceste cheltuieli în Biroul 
lărgit al Facultăţii; 

o) cheltuielile între 1000 Euro şi 10 000 Euro vor fi supuse aprobării Biroului lărgit; 
Decanul va informa despre aceste cheltuieli;  

p) activitatea decanului este evaluată anual de toţi angajaţii permanenţi ai Facultăţii 
(inclusive personalul administrativ). 

 
 

2.2.3 Prodecanii şi secretarul ştiinţific 
 
Art.21 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială are trei poziţii de prodecan, cu atribuţii 
specifice delegate de către decan (resurse umane, activitate didactică/ programe de studiu şi 
probleme sociale şi administrative) şi un secretar ştiinţific. 

 
Art. 22 Prodecanul responsabil cu resurse umane are următoarele responsabilităţi: 

a) colaborează cu departamentul de Resurse Umane şi cu Prorectorul pe probleme de 
resurse umane din UB; 

b) răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice; 
c) coordonează problemele de resurse umane ale centrelor de cercetare; 
d) verifică dosarele depuse de către candidaţi în vederea promovării; 
e) organizează procesul de evaluare din Facultate; 
f) monitorizează organizarea de dezbateri publice în Facultate; 
g) coordonează masterele şi  învătămîntul la distanta; 
h) coordonarea activităţilor în regim plata cu ora; 
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i) coordonarea procesului de pregătire a ştatelor de funcţii;  
j) rezolvarea problemelor de etică din Facultate împreună cu Comisia de Etică a 

Consiliului; 
k) relatia cu absolventii şi cu angajatorii; 
l) promovarea Facultăţii în spaţiul public. 

 
Art.23 Prodecanul responsabil cu activitatea didactică şi programele de studii are următoarele 
responsabilităţi: 

a) colaborează cu Prorectorul pe probleme didactice şi cu Secretariatul General al UB; 
b) coordonează organizarea si functionarea procesului de invatamant; 
c) supervizează emiterea de acte de studii pentru studenţi; 
d) coordonează activitatea de secretariat; 
e) raspunde de activitatea de coordonare a  lucărilor de licenţă; 
f) gestionează procesul de alegere a disciplinelor opţionale şi opţiunile pentru direcţiile 

de studii; 
g) coordonează activităţile necesare pentru acreditarea şi reacreditarea programelor de 

studii; 
h) coordonarea activităţii de elaborare şi aprobare a Planurilor de învăţământ, fişelor de 

specializare şi fişelor de disciplină, la toate programele de studii;  
i) corelarea programelor de studii cu Registrul Naţional al Calificărilor şi COR; 
j) organizarea admiterii şi examenului de licenţă; 
k) organizarea practicii studenţilor;  

 
Art.24  Prodecanul cu probleme sociale studenţeşti şi probleme administrative are 
următoarele responsabilităţi: 

a) cooperează cu Prorectorul pe probleme sociale şi cu Departamentul Social al 
Universităţii din Bucureşti;  

b) coordonează cazarea in camin şi repartizarea burselor şi a locurilor în taberele 
studenţeşti; 

c) monitorizează calitatea spaţiilor de învăţământ (dotarea şi planificarea utilizării lor); 
d) asigură calitatea dotărilor din laboratoare/aparatura şi tipografie; 
e) coordonează gestionarea materialelor consumabile şi a rezervelor;  
f) sprijină administratorul şef în problemele de achiziţii publice şi licitaţii;  
g) monitorizează contractele de închiriere şi de servicii; 
h) monitorizează activităţile de curatenie, pază şi reparatii de urgenta; 
i) coordonează elaborarea orarului şi monitorizează respectarea acestuia; 
j) coordonează registrul de rezervare a sălilor;  
k) organizează, împreună cu reprezentanţii studenţilor, Balul Bobocilor şi Tîrgul 

Educaţiei; 
l) organizează festivităţile de absolvire;  
m) organizează programe caritabile; 
n) organizează serbarea de Crăciun; 
o) soluţionează împreună cu conducerea Facultăţii toate celelalte probleme sociale ale 

studenţilor şi ale personalului.  
 
Art. 25  Secretarul ştiinţific are următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi cu Departamentul 
cercetare al UB; 

b) coordonează relaţia cu departamentul de relaţii internaţionale al UB; 
c) coordonează organizarea anuală a conferinţei ştiinţifice a Facultăţii şi a celei a 

Studenţilor; 
d) coordonează organizarea şcolilor de vară; 
e) coordonează relaţiile cu Biblioteca, inclusiv achiziţiile de carte; 
f) participă la organizarea şedinţelor de Birou şi Consiliu; 
g) supervizează aprobările de comisii de doctorat;  
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h) supervizează Registrul/Baza de date cu proiectele de cercetare (aplicaţii, 
parteneriate, rezultate etc); 

i) coordonează relaţiile de colaborare cu parteneri externi şi susţine proiectele de 
cercetare internationale; 

j) organizează lansari de carti; 
k) coordonează relaţia cu revistele Facultăţii;  
l) acordă sprijin pentru redactarea Raportului de calitate;  
m) coordonează Baza de date cu indicatorii de calitate; 
n) coordonează Baza de date cu publicaţii ale cadrelor didactice;  
o) coordonează şi organizează  dezbateri publice în Facultate. 

 
 

2.2.4 Biroul Facultăţii 
 
Art. 26 Biroul Facultăţii este format din decan, prodecani, secretar ştiinţific, administratorul 
şef, secretarul şef şi reprezentantul studenţilor. Organizare şi responsabilităţi: 

a) biroul lărgit îi include şi pe şefii de catedră; 
b) prodecanii, secretarul ştiinţific, secretarul şef şi administratorul şef sunt 

subordonaţi decanului, îl sprijină pe acesta în conducerea şi administrarea 
Facultăţii şi îndeplinesc sarcinile delegate de către decan;  

c) şefii de catedră sunt subordonaţi decanului;  
d)  discuta problemele curente ale Facultăţii şi aproba cheltuielile făcute de decan, în 

limitele atribuţiilor sale; 
e) discută şi aprobă cheltuielile de peste 1 000 euro. Cheltuielile de investiţii de peste 

10 000 euro vor fi discutate şi supuse aprobării Consiliului;  
f) stabileşte criteriile de atribuire a burselor şi de distribuire a locurilor bugetare la 

nivelul secţiilor, masterelor şi doctoratului. Acestea vor fi supuse aprobării 
Consiliului; 

g) discută şi propune anual Consiliului atribuirea burselor şi distribuirea locurilor 
bugetare; 

h) analizează şi supune anual aprobării Consiliului programele de studii  precum şi 
propunerile de noi programe de studii; 

i) şedinţele Biroului administrativ au loc săptămânal, în ziua de luni, cu excepţia 
vacanţelor; 

j) şedinţele Biroului lărgit vor avea loc lunar, inainte de sedinta de consiliu, în 
aceeaşi zi cu aceasta;  

k) biroul lărgit discută semestrial autoevaluarile cadrelor didactice precum şi 
evaluarile facute acestora de către şefii de catedre; 

l) biroul lărgit  discută şi aprobă propunerile de salarii şi alte recompense. Biroul 
supune votului Consiliului rezultatele concursurilor pentru obţinerea gradaţiei de 
merit;  

2.2.6. Şefii de catedră 
 
Art.27 Şefii de catedră sînt subordonaţi decanului şi Consiliului Profesoral şi răspund de 
activitatea didactică şi ştiinţifică a catedrei. Şeful de catedră are următoarele responsabilităţi 
specifice: 

a) supune dezbaterii şi aprobării catedrei planurile de învăţământ şi programele analitice 
la specializarile din responsabilitatea Catedrei; propunerile de modificare a planurilor 
de învăţămînt vor fi discutate cel mai tîrziu în şedinţa de consiliu din octombrie; 

b) colaborează cu cealalta catedra din aceeasi sectie la elaborarea planurilor de 
invatamant sau a componentelor lor comune (anul I, disciplinele obligatorii din anii II 
si III, lista de optionale) şi le supune discuţiei şi aprobării Decanului si Consiliului;  

c) coordonează elaborarea programelor analitice ale cursurilor, care vor fi redactate în 
română şi engleză; 
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d) organizează lunar şedinţe de catedră şi dezbateri, in fiecare a doua zi de joi din lună 
(dar cu o săptămână înainte de şedinţa de Consiliu), cu evidenţa strictă a prezenţei 
membrilor catedrei; 

e) deciziile referitoare la activitatea catedrei, ca şi propunerile pentru funcţionarea 
Facultăţii vor fi discutate în catedră;  propunerile votate de către membrii catedrei vor 
fi înaintate conducerii Facultăţii, care le va supune spre analiză Consiliului;  

f) organizează dezbateri şi elaborează planurile de măsuri în legătură cu problemele 
curente, ca de exemplu: calitatea învăţământului, practica, probleme de disciplină şi 
deontologie etc;  

g) supune discuţiei şi validării Consiliului politica de resurse umane în privinţa 
angajărilor şi promovărilor precum şi colaborarea cu cadrele didactice asociate. Orice 
propunere de cadre didactice asociate sau titulare facuta de un membru al unei catedre 
va trebui avizata de către membrii catedrei prin vot secret, înainte de a fi înaintată 
Biroului şi Consiliului;  

h) solicitarea pentru calitatea de profesor asociat este admisă sau respinsă de către 
membrii catedrei prin vot secret. Catedra propune consiliului candidatura spre 
avizare; 

i) evaluează în calitate de şef direct membrii catedrei şi sprijină procesul de evaluare 
colegială şi de autoevaluare; 

j) este evaluat anual de membrii catedrei în calitate de subordonaţi şi de Decan în 
calitate de şef direct; 

k) anual vor face rapoarte de activitate care vor fi discutate şi aprobate în şedinţele de 
catedră şi Consiliul Facultăţii;  

 

2.3. Cadrele didactice 
 

2.3.1. Drepturi şi Obligatii  
 
Art.28  Drepturile corpului profesoral sunt următoarele: 

a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecţionare; 
b) dreptul la cercetare ştiinţifică, în conformitate cu libertatea academică, în orice 

domeniu se consideră  necesar, cu respectarea normelor deontologice ale cercetării 
ştiinţifice; 

c) dreptul la libera exprimare în cadrul Facultăţii şi în afara ei; 
d) dreptul de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice personale şi din domeniul de 

competenţă şi de a propune standarde de validare a cunoştinţelor;  
e) dreptul de a alege şi de a fi ales, indiferent de gradul didactic, în funcţii de conducere, 

cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care se prevăd criterii speciale de 
eligibilitate; 

f) dreptul de a contesta orice decizie pe cale ierarhică şi la instanţele judecătoreşti; 
 
Art.29 Îndatoririle corpului profesoral din Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială  sunt 
următoarele:  

a) îndatorirea de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile profesionale prevăzute 
în statul de funcţii şi în fişa postului ; 

b) îndatorirea de a respecta în orice împrejurare standardele eticii universitare şi 
deontologia profesională; 

c) îndatorirea de a cunoaşte şi respecta Carta Universităţii din Bucureşti, Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii; alte decizii ale Consiliului şi Catedrelor.  

d) îndatorirea de a promova şi proteja interesele Facultăţii şi de a nu-i aduce prejudicii 
de imagine sau materiale; 

e) să elaboreze şi să predea anual autoevaluatea şi Raportul privind activitatea de 
cercetare.  

f) cadrele didactice cu norma de bază la Facultate pot desfăşura activităţi didactice la 
alte instituţii de învăţământ superior, publice sau private, în limita a două cursuri de 
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semestru, pe an universitar, cu informarea prealablă a şefului de catedră şi biroului 
Facultăţii; 

g) cadrele didactice cu norma de bază la Facultate nu pot îndeplini funcţii de conducere 
la alte instituţii de învăţămînt superior, publice sau private; 

  
Art.30 Obligaţii specifice ale cadrelor didactice referitoare la procesul de predare, evaluare şi 
notare a studenţilor: 

a) sa prezinte programa cursului în prima întâlnire cu studenţii (conţinutul, structura, 
bibliografia, modalităţile de evaluare şi condiţiile de frecvenţă trebuie menţionate în 
Programă) ; 

b) să elaboreze Fişa Disciplinei pe care să o predea persoanei responsabile din partea 
catedrei sau Facultăţii; 

c) să se prezinte la cursuri şi seminarii iar în caz de indisponibilitate  (motive medicale, 
deplasare în străinătate etc) să găsească înlocuitori competenţi din rândul colegilor ;  

d) să informeze şeful de catedră şi decanul atunci când apar situaţii care implică absenţa 
şi/sau înlocuirea sa; 

e) să informeze în scris şeful de catedră şi decanul, să anunţe în timp util studenţii  şi să 
recupereze orele dacă nu există un înlocuitor disponibil;  

f) să solicite studenţilor să prezinte carnetul de student la examen; 
g) să treacă notele acordate studentilor în carnete; 
h) să solicite secretariatului catalogul în ziua examenului; 
i) să returneze catalogul în maxim o săptămână de la data examenului;  
j) să noteze echilibrat activitatea şi răspunsurile studenţilor atât în interiorul 

formaţiunilor de studiu cât şi între serii diferite. Orice situaţie în care la un curs din 
programul de licenţă sunt peste 1/3 note de 10 sau note sub 5 se va discuta în şedinţa 
de catedră. 

 
2.3.2. Titularizarea şi promovarea cadrelor didactice  
 
Art. 31 Scoaterea la concurs, titularizarea şi promovarea se vor realiza conform următoarei 
proceduri:  

a) pe baza propunerilor Catedrelor, rezultate în urma analizei în şedinţa de catedră a 
disponibilităţilor financiare şi necesarului de acoperire a orelor, la inceputul anului 
universitar şefii de catedră vor propune Biroului şi Decanului (şi acesta Consiliului) 
posturile care să fie scoase la concurs; Consiliul va aproba prin vot secret în şedinţa 
din luna Octombrie lista posturilor scoase la concurs pentru anul universitar în curs; 

b) propunerea de scoatere la concurs a unui post va cuprinde domeniul profesional avut 
în vedere, cu motivarea necesităţii lui şi a acoperirii financiare pe termen mediu şi 
lung ,pentru orele din norma scoasă la concurs; 

c) Facultatea va promova, la toate nivelurile, modificarea prevederilor legislative 
privind votul pentru concursuri didactice, prelungiri de activitate şi orice alte decizii 
care privesc persoanele, astfel încât în toate aceste situaţii votul să fie secret în 
interesul democraţiei academice, promovării meritului şi menţinerii unor relaţii 
interpersonale corecte. Pînă la adoptarea unei noi legi a educaţiei va fi aplicată 
procedura în vigoare. 

d) candidaţii vor depune la decanat dosare de activitate şi pachetul de cărţi/ studii/ 
rapoarte; 

e) nedepunerea sau incompletitudinea dosarului descalifică respectiva candidatură; 
f) dosarul va cuprinde: CV-ul, lista lucrărilor publicate, autoevaluarea contribuţiilor  

ştiinţifice, tematica cursurilor şi seminariilor in postul scos la concurs, contribuţia la 
dezvoltarea instituţională a Facultăţii; aceste informaţii vor fi postate pe siteul 
Facultăţii; 
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g) Catedrele, Decanatul şi Consiliul Profesoral vor analiza situaţiile în care există 
legături de rudenie între candidat şi cadre didactice cu norma de bază la Facultate, în 
vederea evitării conflictelor de interese. 

 

Art.32 Nici un candidat nu va putea fi titularizat fără îndeplinirea criteriilor 

menţionate în anexa 4.  
 

2.3.3. Procedurile de  Evaluare a personalului didactic 

 

Art. 33 În Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială procedurile de evaluare sunt 
următoarele: 

a. autoevaluarea se face anual de către fiecare angajat titular al Facultăţii; 
b. evaluarea de catre şeful de catedră şi conducerea Facultăţii ; 
c. evaluarea colegială ; 
d. evaluare de catre studenţi  este obligatorie pentru toate cadrele didactice 

(inclusiv pentru cele asociate) şi pentru toate cursurile şi se va face pe baza 
chestionarului prezentat în Anexa 6. Rezultatele vor fi accesibile  doar 
cadrului didactic,  decanatului  şi şefului de catedră . Cadrul didactic evaluat  
va avea acces la rezultate doar după  evaluarea studenţilor şi predarea 
catalogului la secretariat. La propunerea motivată a decanatului sau şefului de 
catedră rezultatele evaluării unui cadru didactic pot fi discutate în Catedre sau 
în Consiliu; 

e. evaluarea decanului, a  membrilor biroului şi a şefilor de catedră de către 
subordonaţi;  

 
Art. 34 Stabilirea salariului şi a altor drepturi salariale se va face de către Decan, cu 
consultarea Biroul Consiliului şi a şefilor de catedră, pe baza dosarului de evaluare complet .  

a) cadrele didactice titulare care care nu şi-au făcut şi predat la timp 

autoevaluarea (inclusiv evaluările studenţilor la toate disciplinele predate) vor 
fi salarizate la   minimul din grilă;  

b) detaliile privind evaluarea şi salarizarea, inclusiv calendarul anual al evaluării,  sînt 
cuprinse în anexa 5. 

 
Art.35 Cadrele didactice asociate sunt propuse de catedre şi responsabilii de master; 
propunerile sunt aprobate prin vot secret de catedră şi apoi de Consiliul Facultăţii, cu 
menţionarea în procesele verbale a numelui şi cursurilor pe care urmează să le predea, 
conform următoarelor reguli:  

a) dosarul cadrului didactic asociat cuprinde obligatoriu: cv, cerere/ scrisoare de intenţie 
adresată decanului, copie xerox de pe cartea de identitate, diplomele de studii 
relevante (licenţă, master, doctorat) şi foile matricole asociate acestora, copie de pe 
cartea de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă unde este titular;  

b) nici un cadru didactic asociat nu va putea preda un curs pentru care nu a fost validat 
de Catedră şi de Consiliu.  

 
Art. 36 Cadrele didactice asociate sau titulare pot ocupa norme de cumul numai în urma 
votului în Consiliu şi a existenţei unei acoperiri financiare pentru normă de la formaţiunile de 
studii şi catedra de care aparţin. 
 

 

2.3.4. Planuri de învăţământ şi state de funcţii 

 

Art.37 Planurile de invatamant şi statele de funcţii sînt elaborate de catedre şi facultate, sînt 
analizate şi aprobate in cadrul Consiliului, în Senatul Universităţii din Bucureşti şi avizate  de 
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Ministerul Educatiei şi Cercetarii. Modificarea planurilor de invatamant se poate face numai 
incepand cu anul I. Programele analitice se elaboreaza de titu larii de discipline si se aprobă de 
catedră sau de departament. Detalii privind realizarea planurilor de învătământ sunt prezentate 
în Anexa 7. 
 
 

2.4. Personalul auxiliar: 
 
Art.38 Toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia muncii şi de Carta Universităţii 
din Bucureşti sunt valabile şi pentru personalul auxiliar din Facultate. De asemenea, 
personalul auxiliar din Facultate are următoarele îndatoriri:  
h) de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile prevăzute în fişa postului;  
j) îndatorirea de a cunoaşte şi respecta Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii 
şi  deciziile  Consiliului şi Catedrelor; 
k) îndatorirea de a promova şi proteja interesele Facultăţii şi de a nu-i aduce prejudicii de 
imagine sau materiale. 

 
2.5. Studenţii. Drepturile şi îndatoririle studentilor 
 
Art. 39 În calitate de membri al comunităţii academice studenţii au drepturi şi obligaţii care 
sunt cuprinse în prevederile Legii învăţământului, ale Cartei Universităţii din Bucureşti şi ale 
regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor. 

 
Art.40 În perioada şcolarizării studenţii au dreptul: 
a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legislaţiei în vigoare, pe durata 
studiilor universitare prevăzute pentru specializarea dată, pentru toate activităţile din planul 
de învăţământ; 
b) să urmeze concomitent două specializări (conform Legii Învăţământului) dacă îndeplineşte 
condiţiile de admitere cerute; 
c) să utilizeze laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, bibliotecile şi sălile de lectură şi 
toate mijloacele puse la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti pentru pregătirea 
profesională şi activităţile cultural sportive;  
d) să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale şi 
regulamentele stabilite de Universitate şi legislaţia în vigoare; 
e) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;  
f) să fie cazati în căminele şi să ia masa la cantinele Universităţii, în condiţiile prevăzute de 
regulamentele în vigoare, în limita locurilor disponibile;  
g) să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în Biroul Facultăţii, Consiliul 
Facultăţii şi Senatul Universităţii;  
h) să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi străinătate; 
i) să beneficieze de tarif redus cu 50%, conform Legii învăţământului, pentru transportul local 
în comun de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, 
în timpul anului calendaristic; 
j) să beneficieze de tarife reduse cu 50% pentru accese la muzee, concerte, spectacole de 
teatru, opere, filme şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice.În 
cazul în care studenţilor orfani de ambii părinţi sau al celor proveniţi din casele de copii 
transportul este gratuit.  
k) Studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de 
gratuitate la toate manifestările prevăzute la litera j. 
 
Art. 41 Obligaţiile studenţilor: 
a) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile care le revin 
potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice pregătiri 
profesionale; 
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b)să respecte etica universitară, ordinea şi drepturile celorlalţi, atât în spaţiul Universităţii cât 
şi în afară; 
c)să  folosească cu grijă  materialele existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine etc; 
daunele produse vor fi sancţionate conform regulamentelor în vigoare; 
d)să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi autoritatea 
organismelor de conducere din facultăţi, colegii şi universitate; 
e)să achite taxele stabilite în baza Legii Învăţământului, în cuantumul stabilit de Senatul 
Universităţii; 
f)să respecte repartizarea pe grupe, orarul precum şi programul de lucru al secretariatelor şi 
decanatului. 

 
Art.42 Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională si ştiinţifică studenţii pot fi 
recompensaţi prin: 
a) acordarea diplomei de merit (dacă pe întreg parcursul şcolarităţii au obţinut numai note de 
9 şi de 10 iar media de absolvire pe anii de studii şi examen de licenţă este de minimum 9,50).  
b) burse speciale (de merit, de performanţă) în conformitate cu reglementările în vigoare 
privind atribuirea acestora; 
c) alte forme de premiere, stabilite de Consiliul Facultăţii din fondurile proprii în regim de 
autofinanţare, în conformitate cu reglementările legale. 

 
Art.43 Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor si obligatiilor cuprinse in acest 
regulament  (inclusiv în anexe) precum şi a prevederilor cuprinse în Carta Universităţii din 
Bucureşti, atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni: 
a)avertisment; 
b) amânarea cu un semestru a susţinerii examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite 
obligaţiile minimale; 
c) ridicarea bursei pe o perioadă determinată; 
d) suspendarea dreptului de a locui în cămin;  
e) exmatriculare cu sau fără drept de reînmatriculare. 
 
Art.44 Sancţiunile de la punctele a, b, c şi d se aplică de către Consiliul Facultăţii, iar cea de 
la punctul e de către rector, la propunerea Consiliului Facultăţii;  

 
Art.45 Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile 
în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate la organul imediat superior în termen de 30 de 
zile de la comunicarea sancţiunii.  
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Cap 3. ACTIVITĂŢILE ANUALE 
 

 

3.1. Activităţi didactice  
 

3.2. Ciclurile şi formatiunile de studii: 
 
Art.46 Ciclurile de studii organizate în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 
sunt următoarele: A. ciclul I - licenţa (6 semestre); B. ciclul II - masterat (4 semestre); C. 
ciclul III - doctorat (6 semestre).  

 
Art.47 Facultatea organizează programe de licenţă în domeniile sociologie, asistenţă sociala 
şi antropologie. In cadrul acestora sînt organizate mai multe direcţii de studii. 

 
 Art.48 Opţiunile pentru direcţiile de studii se depun la secretariatul Facultăţii, cel mai 
tîrziu în luna martie, pentru anul universitar următor.  

 
Art. 49 Catedrele pot propune înfiinţarea de noi direcţii de studii cu avizul comisiei de 
programe din cadrul Facultăţii şi aprobarea Consiliului.  

 

Art. 50 Regulile de evaluare internă a propunerilor pentru direcţii de studii sau 
mastere sînt următoarele: 
a) propunerile de mastere şi direcţii de studiu conţin: programele analitice; fişa programului; 
prezentarea programului de master  sau direcţiei de studii (o scurtă prezentare a profilului: cui 
se adresează, competenţe , debuşee pe piaţa muncii;  o scurtă prezentare a curiculei: rolul 
diferitelor cursuri în ansamblul specializării; o evaluare sumară a resurselor umane implicate 
în susţinerea direcţiei de studii/ programului de master: raportul cadre didactice din cadrul 
facultăţii/profesori asociaţi/ experţi, numărul cadrelor didactice cu specializare în domeniu, 
competenţele relevante ale coordonatorului  programului (doctorat/ publicaţii/cercetări); 
b) propunerea trebuie semnată de către toţi cei implicaţi în procesul de predare; 
c)  fiecare program de studiu are un coordonator, cu atribuţii de coordonare şi monitorizare; 
d) propunerile vor fi înaintate comisiei de programe a Consiliului Profesoral;  
e) fiecare dintre evaluatori va completa o grilă de evaluare, însoţită de o recomandare (vezi 
anexa 8). 

 

Art. 51 În cadrul Facultăţii sînt organizate programul ID de studii de licenţă în asistenţă 
socială cu durata de 3 ani,  precum şi programe de master ID. Administrarea acestora se face 
în funcţie de legislaţia şi de procedurile universitare existente.  

 
Art. 52  Programele de master sunt coordonate de către decanat şi Consiliul Profesoral 
conform următoarelor reguli: 
a) anual se organizează concursul de admitere pentru ciclul II al studiilor universitare 
(formele de învăţămînt cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), în conformitate cu 
prevederile HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor univesitare de 
masterat; 
b) studiile de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un 
domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi 
dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică;  
c) organizarea studiilor universitare de masterat  este realizată în concordanţă cu standardele 
elaborate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior; 
d) coordonatorii de master, şefii de catedră şi decanatul au obligaţia de monitorizare a 
funcţionării masterelor; 
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e) pot fi titulari de curs cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar 
universitar şi lector universitar cu titlul de doctor; 
f) propunerile de noi programe de master (justificare, plan de învăţămînt, cadre didactice 
titulare şi asociate etc) ca şi menţinerea celor existente vor fi discutate şi aprobate de către 
Consiliul Profesoral în şedinţa din luna mai, pentru anul universitar următor, sub rezerva 
obţinerii acreditării din partea ARACIS; 
g)  pentru fiecare program de master Consiliul Profesoral desemnează un coodonator şi un 
secretar. Funcţiile de coodonator de master şi secretar al masterului pot fi exercitate de către 
un cadru didactic în cadrul unui singur program de studii masterale; 
h) masterele cu venituri din taxe vor propune bugetul propriu pe baza veniturilor; bugetul  va 
fi aprobat de către decanat, pe baza fişei bugetare, avizate de administratorul şef; 
i) distribuţia bugetului va avea următoarea structură:  
a) 30% către Universitate, conform deciziei Senatului.  
b) 55% va fi la dispoziţia programului de master; sumele vor fi utilizate în scopul creşterii 
motivării şi performanţelor cadrelor didactice şi a dezvoltării masterului; 

i.plata activitatăţilor didactice, tutoriale şi a personalului tehnic implicat în programul 
respective precum  şi a drepturilor de autor; 
ii.acoperirea costurilor producerii şi actualizării materialului didactic;  

iii.  achiziţie de consumabile;  
iv. achiziţie de echipament necesar programului; 
v.pentru programele care au resurse apreciabile, se pot acorda prime pentru cei care 

recrutează studenţi; 
vi.masterele de importanţă strategică pot fi scutite de contribuţia de 15% la bugetul facultăţii 

pentru primul an, cu acordul Consiliului; 
 c) 15% va intra în bugetul Facultăţii cu destinaţia;  

i.contribuţie la acoperirea creşterii salariilor, peste alocaţia bugetară; 
ii.procurarea cărţilor de specialitate; 

iii.achiziţionarea de echipament şi consumabile; 
iv.finanţarea unor programe de interes general al Facultăţii; 
v.acordarea unor premii pentru contribuţii excepţionale pentru dezvoltarea Facultăţii, 

aprobate de Biroul Facultăţii; 
j) cheltuielile din acest buget vor fi aprobate de Decan, pe baza avizului dat de Biroul 
Facultăţii. Propunerea de cheltuieli va conţine obligatoriu şi avizul administratorul şef al 
Facultăţii, care să certifice încadrarea în resursele existente ale programului;  
k) la formele de învăţămînt cu frecvenţă redusă şi la distanţă normarea şi salarizarea cadrelor 
didactice va fi realizată exclusiv pe baza numărului de ore asociate disciplinei predate. La 
propunerea coordonatorului de master decanatul poate aproba premierea cadrelor didactice şi 
a personalului auxiliar cu contribuţii deosebite în dezvoltarea programu lui, în limita 
fondurilor  programului de master; 
l) coordonatorii de programe de master vor prezenta decanatului un raport anual privind 
funcţionarea programului (evaluarea calităţii, resurse umane, colaborarea cu alţe instituţii de 
învăţămînt, colaborarea cu partenerii de pe piaţa muncii etc). Evaluarea programului de 
master de către studenţi (pe baza metodologiei adoptate de către Consiliul Profesoral) este 
parte integrantă a acestui raport;  
m) decanatul are obligaţia de a prezenta Consiliului Profesoral un raport anual privind ciclul 
de studii universitare de masterat (număr de programe, număr de studenţi, evaluarea calităţii, 
colaborarea cu partenerii de pe piaţa muncii etc); 
n) distribuirea locurilor bugetare pe programele de studii de master va fi aprobată de  
Consiliul Profesoral în şedinţa din luna mai, pentru anul universitar următor, pe baza unor 
criterii adoptate de către Consiliu;  
o) concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat se organizează în 
conformitate cu metodologia aprobată anual de Senatul Universităţii din Bucureşti. 

 
Art.53 Şcoala doctorală şi programele postuniversitare vor avea bugete proprii, cu o structură 
similară celor de la master. Şcoala doctorală este condusă de un director.  Directorul 
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coordonează activitatea ştiinţifică a şcolii doctorale şi se subordonează decanului în 
problemele administrative. Regulile de funcţionare a şcolii doctorale,procedurile de alegere 
sau de numire a directorului vor fi stabilite ulterior şi vor deveni  anexă la prezentul 
Regulament.  
 

3.2. Activitatea de cercetare 
 
Art.54 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială derulează prin centrele sale de cercetare 
contracte de cercetare, dezvoltare şi inovare.  
 
Art.55 Orice contract de cercetare care se inscrie in domeniul de cunoaştere specific 
Facultatii va putea fi desfăşurat de către cadrele didactice titulare sub egida Facultăţii, cu 
condiţia de a nu aduce atingere in nici un fel intereselor institutiei (inclusiv din perspectiva 
financiara). 

 
Art. 56 Iniţiatorii proiectelor de cercetare au deplină libertate în constituirea echipei de 
cercetare şi desmnarea directorilor de proiect. 

 
Art. 57 Bugetul proiectului (definitiv sau estimativ) va fi precizat încă  de la solicitarea 
aprobarii.  

 
Art.58  Din regia reţinută de Universitate, o parte va reveni  Facultăţii. Restul sumelor vor fi 
exclusiv administrate de echipa proiectului, cu respectarea prevederilor legale şi cu aprobarea 
Decanului.  
 
Art. 59  Proiectele de cercetare/dezvoltare vor fi aprobate de Decan şi trecute in Registrul de 
Proiecte al Facultatii. Registrul este accesibil tuturor cadrelor didactice pentru informare si 
consultare. 
 
 Art. 60  Înfiinţarea unui centru de cercetare subordonat Facultăţii şi Universităţii din 
Bucureşti se face conform procedurii prezentate în Anexa 10. 
 

 

3.3. Activităţile administrative 
 

3.3.1.Administrarea clădirii, sălilor şi aparaturii tehnice  
 
Art. 61 Accesul corpului profesoral şi al reprezentanţilor studenţilor în spaţiile facultăţii (săli, 
laboratoare) sau la facilităţile tehnice (videoproiectoare, microfoane, laptop-uri) pentru 
activităţi  neprogramate în orar se face în limita disponibilităţilor , pe bază de rezervare.  
 
Art.62 Pentru activităţile de impact (conferinţe, întruniri, seminarii etc) sau/şi pentru cele care 
implică participarea unor persoane din afara Facultăţii este necesară aprobarea Decanului sau 
a unui Prodecan desemnat.  

 
Art.63 Pentru activităţile organizate în spaţiile Facultăţii de către diferite organizaţii publice 
sau private, care nu servesc în mod direct interesele Facultăţii, se vor percepe chirii pentru 
furnizarea de spaţii şi facilităţi.  

 
Art.64 Întrunirile care implică activităţi, organizaţii sau persoane care nu respectă drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, legile ţării şi regulamentele Universităţii şi Facultăţii, 
nu vor primi aprobarea decanatului.  
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Art.65 După obţinerea aprobării scrise pentru organizarea întrunirii, rezervarea de sală se va 
face de la Administratorul Şef al Facultăţii care ţine un registru de rezervări a sălilor şi care îi 
va da solicitantului o confirmare scrisă a rezervării  (cu sala, ziua, şi intervalul orar în care 
sala este rezervată). Necesarul de aparatură (videoproiector, laptop, etc) va fi menţionat în 
solicitare. 
 

3.3.2. Efectuarea de plăţi, achiziţiile de consumabile, echipamente, servicii sau 

lucrări 
 
Art.66 Pentru demararea  unei proceduri de achiziţie fiecare departament (secretariat, 
tipografie, administraţie, birou, etc ) al facultăţii va întocmi referat de necesitate pentru 
achiziţiile de consumabile, echipamente, servicii sau lucrări. Referatul va fi semnat de cel 
care iniţiază achiziţia, avizat de administratorul sef şi aprobat de către decan. 

 
Art.67 Se pot face achiziţii numai dacă produsele solicitate sunt cuprinse în planul de achiziţii 
al Universitatii din Bucuresti. În acest sens, în fiecare an în luna decembrie se constituie şi se 
aprobă Planul de achiziţii al Facultăţii care va fi înaintat Universităţii la începutul anului 
calendaristic. Acest Plan va fi revizuit de două ori pe an, prin decizii ale Biroului. Procedura 
de realizare a unei achiziţii este prevăzută în Anexa 11. 

  
Art.68  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea pe baza unui 
calendar întocmit în funcţie de calendarul activităţilor din Universitatea din Bucureşti.  
Calendarul activităţilor pentru anul 2009 este prezentat în Anexa 3. 
 

Dispoziţii finale 
 
Art.69  Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe: 
Anexa 1- Planul Strategic al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Anexa 2- Planul Operational pentru anul calendaristic în curs. 
Anexa 3- Calendarul activităţilor. 
Anexa 4- Titularizarea şi promovarea în facultate. 
Anexa 5- Reguli de salarizare. 
Anexa 6- Chestionar de evaluare. 
Anexa 7- Planurile de învăţământ. 
Anexa 8- Activitatea Studenţilor în Facultate. 
Anexa 9- Admiterea la programe de studii şi finalizarea studiilor.  
Anexa 10- Grilă de evaluare a direcţiilor de studii/programelor de master. 

Anexa 11- Procedura de infiintare a unui centru de cercetare. 
Anexa 12- Procedura unei achiziţii.  
Anexa 13- Registru de cercetare . 
Anexa 14- Criteriile de ocupare a posturilor didatice. 

 
Art. 70 După consultarea corpului academic, Consiliul Profesoral adoptă Regulamentul prin 
procedura votului secret şi a majorităţii simple.   

 
Art.71 Regulamentul poate fi modificat la iniţiativa Decanului, a Biroului Facultăţii sau a 
unei treimi dintre membrii Consiliului, prin procedura stabilită la art.70.   
 
Art.72 Prezentul Regulament intră în vigoare de la adoptării sale de către Consiliul 
Profesoral.   

 

ANEXE 
  



16 
 

 
 

Anexa 1: Planul Strategic al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 2009-2012 

SCOP: Menţinerea Facultăţii ca cea mai importantă facultate de sociologie şi asistenţă socială din ţară pe 
componenta didactică şi pe cea de cercetare, între cele mai importante facultăţ i din Universitate şi creşterea 

prestigiului şi a vizibilităţii pe plan internaţional. 

Obiective Indicatori Ţinte  

1. Menţinerea 

echilibrului/rezerve
i financiare şi 

asigurarea 

resurselor necesare 

pentru funcţionarea 

în bune condiţii şi 
pentru  dezvoltare 

1.1. Nivelul veniturilor  Minim 8,000,000 Lei 

1.2. Nr locuri finanţate de la buget  

 

Minim 1750 pt. 2009-2010. Optim (total) 

1914: 907(l)+955(m) +52(d) = 1914; An I: 
400 Lic/500 Mast/30 doct 

1.3. Nr de studenţi cu taxă  Total: 1664 din care 1364 zi + 300 ID; La 

zi: 851+319+194=1364; în Anul I: 300 Lic 
/300 Master /100 Doctorat 

1.4. Nr de cadre didactice titulare 66 (menţinere în 2009)  

1.5. Nr de norme didactice  156 (menţinere în 2009)  

1.6. % norme de prof  în total norme 30% - 2008 Menţinere 2009-2012 

1.7. Ponderea cheltuielilor cu salariul  Max. 80%  în 2012; Max.  90% în 2009 

1.8. Chelt. de investiţii % din cheltuieli  Minim 5% (pentru ID minim 25%) 

2. Creşterea calităţii 

programelor de 
studii (de licenţă, 

master, doctorat)  

2.1. Raportul dintre nr. de studenţi şi nr. de 

norme didactice per program  

Minim 10 – Maxim 30, Optim:15 

2.2. Media notelor la eval .cursurilor  7 (şapte) 

2.3.Candidaţi la admitere/locuri bugetate 2 (doi) 

2.4. Procent acoperire cursuri-manuale 30% 

3. Menţinerea 

diversificării 

programelor de 

formare, de 
masterat şi 

doctorat; adaptarea 

la cerinţele pieţei  

3.1. Nr. direcţii studii/specializări An I  15; după 3 ani fără candidaţi se elimină  

3.2. Nr studenţi/direcţie de studii  minim 30/25 (1 gr.);  maxim 90 (3 gr.)  

3.3. Nr. programe de master (anul I)  15 în 2009/2 ani fără candidaţi se elimină  

3.4. Nr. minim de studenţi  master 25 pt. ore în normă; 20 pt. plata cu ora 

3.5. Nr. doctori absolvenţi   De definitivat în ianuarie pentru 2009 

3.6. Nr. total de studenţi ID 300 (în 2009/2010) 

3.7. Nr. cursanţi la învăţare continuă  Ţintă de stabilit în viitorii ani  

3.8. Pondere absolvenţi angajaţi în dom  După înfiinţarea Biroului Alumni  

4. Internaţionalizare 4.1. Nr. programe în limbi străine  1 în 2009; 2 în 2010 

4.2. Nr. cursuri în limbi străine  11 în 2009; 19 în 2010 

4.3. Nr. studenţi străini-fără basarabeni 10/20/30 în anii 2010/2011/2012 

4.4. Nr articole in baze internaţionale  20/25/30 în anii 2009/2010/2011 

4.5. Nr. articole în reviste străine 10/13/15 în anii 2009/2010/2011 

4.6. Nr. cărţi publicate în străinătate Nu există o ţintă stabilită 

4.7. Nr. participări la conferinţe 

internaţionale cu lucrări prezentate 

20/25/30 în anii 2009/2010/2011 

4.8. Nr. articole în limbi străine  20/25/30 în anii 2009/2010/2011 

4.9. Nr.  reviste în coord. Facultăţii  4 din care 2 noi în 2009 

5. Dezvoltarea 

componentei de 

cercetare 

 

5.1. Nr. granturi naţionale 10 (în 2009) 

5.2. Nr norme de cercetare  Nu există o ţintă stabilită 

5.3. Suma totală a banilor intraţi în 

Facultate din proiecte în anul anterior  

Nu există o ţintă stabilită 

5.4.Nr. articole publicate din cercetare 10 (în 2009) 

5.5. Nr. cărţi  publicate din cercetare  5 (în 2009) 

5.6. Nr. rapoarte de cercetare publicate 5 (în 2009) 

6. Menţinerea şi 

dezvoltarea 
infrastructurii 

6.1. Nr. săli de curs  4 

6.2. Nr. săli de seminar  16 

6.3. Nr. Laboratoare 4 (din care 1 nou în 2009)   

6.4. Nr. locuri la bibliotecă 80 

7. Promovarea 

profesiilor în licee, 

între angajatori, în 
mediul social în 

general etc.  

7.1. Nr. licee - promovată Facultatea 40 

7.2. Nr. vizitatori la Târgul Educaţiei  Minim 300 

7.2. Pondere elevi ce studiază sociol.  Indicator de stabilit  

7.3. Nr. articole favorabile despre 

Facultate/profesii în publicaţii centrale  

Nu există o ţintă stabilită 

7.4. Nr. apariţii TV în care este/sunt 

menţionată/e Facultatea/profesiile  

Nu există o ţintă stabilită  
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Anexa 2: Planul Operaţional 2010 al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitatea Termen Responsabilităţi Obiectivele  din Planul 

Strategic la care se 
încadrează 

1 Organizarea sesiunii de comunicări 
ştiinţifice a Facultăţii 

Mai 2010 
20/22 mai 

Secretar ştiinţific 5 (dar si 4 si 7) 

2 Promovarea Facultăţii in minim 40 de 
licee – în special licee de elită din 

Bucureşti 

Decembrie2009 – 
Mai 2010 

Toate catedrele 1,2,7 

3 Revizuirea planurilor de învăţământ la cele 

2 secţii (Sociologie şi Asistenţă Socială)  

Decembrie 2009  Catedrele de Sociologie  

si  Asistenta Sociala 

3 

4. Solicitarea aprobării Universităţii din 

Bucureşti + Aracis 

Iunie 2010   

5 Promovarea specializarii „Resurse 
Umane” pe lista Ministerului                                                 
 

2010 Decanat 2, 3, 7 

6 Crearea a 2 noi reviste(una in romana si 
una in limba engleză pe domeniul 

Sociologie) 
 

Ianuarie  2010 Catedra Soc. I, 
L.Vlăsceanu, C.Rughiniş 

4 

7  Infiintarea Clubului de Antropologie Martie 2010 L.Chelcea, C.Cotoi 7 

8 Punerea in functiune a Laboratorului de 
studiu al interactiunii umane 

Martie 2010 Catedra Soc. I 5 

9 Tiparirea unui numar de 6manuale la 
Tipografia UB 

Decembrie 2010 Toate catedrele 2 

10 Aplicaţii cu minim 4 programe de 
cercetare noi la CNCSIS 

Decembrie 2010 Centrele de Cercetare 5 

11  Achiziţionarea necesarului de aparatură  

(lista separata va fi definitivata si aprobată 
până in Decembrie 2009)  
 

Decembrie 2010 Decanatul/ 

Administrator sef 

6 

12 Demararea proiectului la clădirea din 
Panduri 

Noiembrie 2010 Decanat/Rectorat 
 

6 

13 Publicarea unui număr de 5 articole ISI şi 

10B+ 

Decembrie 2010 Şefi catedre,Secretar 

ştiinţific 

4 

14 Implementarea unui sistem  de evaluare 

online a profesorilor de către studenţi 

Decembrie 2010 Decanat  

15 Revizuirea broşurii facultăţii si realizarea 
unei broşuri pentru master 

Martie 2010/Iulie 
2010 

G.Jderu 7 

16 Revizuirea site-ului Facultăţii Martie 2010 Decanat , Ada Povară 7 

17 Editarea „Caietelor de Sociologie”- 5 
numere/an 

Decembrie 2010 Catedra sociologie 1, 
S.Chelcea 

4 

18 Implementarea UMS pentru an I+II Octombrie 2010 Secretar şef, D.Buzducea 1 

19 Implementarea criteriilor de evaluare a 
activităţii candidaţilor la ocuparea 
posturilor vacante din facultate 

Anul univ. 2010-
2011 

Decanat  

20 Definirea calificărilor de sociolog şi 

asistent social 
 
 

Septembrie 2010 M.Preda, D.Buzducea 7 

21 Implementarea unui sistem de verificare a 
plagiatului 

Decembrie 2010 Decanat  
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Anexa 3 

Calendarul anual al activităţilor  
1.  Sesiune licenta/dizertaţie februarie 17 ianuarie -20 februarie 

2.  Saptamana Portilor deschise 17-20 martie 2010 

3.  Targul educatiei 21- 23 martie 2010 
4.   Pasti 19 Aprilie  

5.  Sesiune de restante, reexaminari, mariri 16 mai -30 mai 2009 
6.  Zilele facultatii, sesiune stiintifica 21-23 mai 2010 

7.  Sesiune de examene 23 mai -20 iunie 2010 
8.  Depunere lucrare licenta 01-10 iunie 2010 

9.  Sustinere lucrare licenta 15-30 iunie 2010 
10.  Admitere  facultate 13- 25 iulie 2010 

11.  Rezultate admitere 28 iulie 2010 
12.  Sesiune admitere septembrie  1-16 septembrie 2010 

13.  Înscriere pentru admitere facultate 1-6 septembrie 2010 
14.  Examen admitere facultate 10-14 septembrie 2009 

15.  Afişarea rezultatelor  16 septembrie 2009 
16.  Inscriere doctorat  1-11 septembrie 2009 

17.  Inscriere master  8-13 septembrie 2009 

18.  Concurs admitere master 16-18 sept 2009 
19.  Afişare rezultate admitere master  22 septembrie 2009 

20.  Examen admitere doctorat 19 – 20 septembrie 2010 
21.  Afişare rezultate admitere doctorat 23 septembrie 2009 

22.  Restante 8 sept- 21 sept 2009 
23.  Cazare  Septembrie 2010 

24.  Inceput an  universitar 1 octombrie 2010 
25.  Balul bobocilor Noiembrie 2010 

 

 

CICLUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR 2010 

ACTIVITATE PERIOADA 

licenţă/dizertaţie/exam. Şcoala Doctorală 17 ian.-20 febr. 

 Proba scrisă licenţă 5 febr. 
Proba orală licenţă 6 febr. 

Sesiune studenţi 20 ian-6 febr. 

Târgul Educaţiei  21-23 martie 

Conferinţa Ştiinţifică 21-23 Mai 

Sesiune studenţi 23 mai-21 iunie 

Licenţă şi Dizertaţie 01-30 iunie 

 Depunere lucrare 01-10 iunie 

Susţinere 15-30 iunie 
Admitere facultate (sesiune iulie) 12-28 iulie 

 Înscriere 12-18 iulie 

Examen admitere 20-25 iulie 
Afişarea rezultatelor 28 iulie 

Admitere facultate (septembrie)  1-16 septembrie  

 Înscriere 1-6 sept. 

Examen admitere 10-14 septe. 
Afişarea rezultatelor 16 sept. 

Admitere master 8-22 septembrie  

 Înscriere 8-13 septembrie 

Concurs admitere 16-18 sept. 
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Afişarea rezultatelor 22 sept. 

Admitere Doctorat  Înscriere doctoat 1-11 sept. 

 Examen admitere 14-20 sept.  
Afişarea rezultatelor 23 sept. 

Cazare septembrie 

Început an universitar 1 oct. 

 

 

Calendarul sedinţelor de catedră şi consiliu 
Nr. crt SEDINTA CATEDRA ŞEDINTĂ CONSILIU 

 

ŞEDINŢĂ SENAT  

1.   30 Septembrie 2009 

 

17 S EPTEMBRIE 2009   

2.  7 Octombrie 2009 14 Octombrie 2009 

 

21 OCTOMBRIE 2009   

3.  4 Noiembrie 2009 11 Noiembrie 2009 

 

18 NOIEMBRIE 2009 

4.  2 Decembrie 2009 9 Decembrie 2009 

 

16 DECEMBRIE 2009 

5.  13 Ianuarie 2010 20 Ianuarie 2010 27 IANUARIE 2010  

6.  10 februarie 2010 17 Februarie 2010 

 

24 FEBRUARIE 2010   

7.  10 Martie 2010 17 Martie 2010 

 

24 MARTIE 2010 

8.  7 Aprilie 2010 14 Aprilie 2010 

 

21 APRILIE 2010 

 

9.  12 Mai 2010 19 Mai 2010 

 

26 MAI 2010  

10.  9 Iunie 2010 16 Iunie 2010 

 

23 IUNIE 2010  

11.  7 iulie 2010 14 iulie 2010 21 Iulie 2010 
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Structura anului universitar 2009-2010  

Semestrul  Anul de studii  PERIOADA   ACTIVITATEA   

1  1, II,III, MASTER  1.10 - 19.12.09  Activitate didactică   

  
"  -    

  23.12.09- 03.01.10  Vacanţă de iarnă   

 ŞCOALĂ DOCTORALĂ,  4.01 - 16.01.10  Activitate didactică   

  17.01 7.02.10  Sesiune de examene   

  08.02 - 14.02.10 Vacanţă intersemestrială   

 Master 3 sem.  1.10- 5.12.2009  Activitate didactică   

 (sem. III- sem. final)  6.12 - 21.12.2009  Sesiune examene   

  23.12.2009 - 03.01.2010  Vacanţă de iarnă   

  04.01 - 16.01.2010  Pregătirea dizertaţiei   

  17.01 - 20.02.2010  Sesiune de licenţă, disertaţie   

II  
1,II – Bologna III, ; Şcoala 

doctorală 

15.02 - 22.05.2010 Activitate didactică   

 
    

 23.05 - 20.06.2010  Sesiune de examene *   

 III  - Bologna 21.06 –6..07.2010  Practica compacta de specialitate  

 Masterat (2 si 4 semestre) 15.02 – 24.04.2010  Activitate didactică   

 

 

25.04 – 15.05.2010 Sesiune de examene  

 
  16.05 – 14.06.2010 

Pregătirea examenului de   

 finalizare   

 16.05 - 23.05.2010  
Sesiune de examene restante. 

 

 
 

 24.05 - 31.05 2010  
Sesiune de reexaminare / inclusiv 

mariri de note) 
 

 15.06 - 30.06.2010  Sesiune de licenţă. disertaţie   

Şcoala doctorală anul I:21.06 - 5.09.2010 pregătirea proiectului de cercetare   

Sesiune de toamnă 2.09 - 21.09.2010   

Şcoala doctorala I:  06  - 21.09.2010 - susţinerea proiectului de cercetare   
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Anexa 4 – Titularizarea şi promovarea în facultate  
1. Premisă:  
Dată fiind competiţia cu alte facultăţi şi raritatea pe viitor a candidaţilor, trebuie să avem 
cadre didactice de certă valoare, care să atragă studenţii şi nu să  genereze antipatii, 
absenteism din partea studenţilor etc. Facultatea nu îşi permite să angajeze persoane care nu 
sunt certe valori şi pe componenta ştiinţifică şi pe cea didactică. În plus, există  resurse de  
predare pentru posturile de preparator şi asistent la Şcoala Doctorală aşa că nu suntem presaţi 
să angajăm pe astfel de posturi. 
 
Consecinţă:  Vom scote la concurs şi vom angaja doar lectori cu doctorat după ce şi-au 
dovedit valoarea şi utilitatea pentru Facultate.   
 
2. Scoaterea la concurs a posturilor va trebui fundamentată/argumentată atât economic 
(există resurse la programele la care va preda cel angajat)  cât şi prin nevoia programului 
pentru a angaja pe altcineva; obligaţia principală a noastră este să asigurăm ore titularilor 
actuali.  
3. Fiecare candidat pentru un post scos la concurs va susţine o prelegere publică de 
aproximativ o oră şi va prezenta metodologia şi rezultatele unei cercetări pe care a realizat-o 
în faţa cadrelor didactice din Facultate. Cadrele didactice de la secţia la care este postul scos 
la concurs vor acorda note candidatului în mod anonim (prin vot secret ) pe un formular de 
evaluare stabilit de Decanat. Aceasta evaluare are caracter orientativ pentru votul  din 
Consiliu.  
4. Pentru candidatii care au  cel puţin un semestru de predare în Facultate ca profesor asociat 
vor fi luate în considerare şi evaluarile  primite de la studenţi pentru cursurile predate în 
semestrul anterior.  
5. Facultatea încurajează candidaturile cadrelor didactice care predau în calitate de profesor 
asociat şi au obţinut calificative foarte bune la evaluarea colegială precum şi la evalurea 
realizată de către studenţi. 
6. Promovarea este dreptul fiecărui titular din Facultate, sub condiţia îndeplinirii criteriilor de 
performanţă corespunzătoare postului. După depunerea dosarului la Decanat şi validarea lui 
de Comisia de evaluare-promovare numită de către Consiliu se poate solicita crearea unui 
post superior. Consiliul va avea în vedere evitarea situaţiei respingerii dosarului şi a 
îndeplinirii activităţilor didactice în regim de cumul sau plată cu ora din post superior celui 
ocupat.  
7.  Pentru a evita confuziile potenţialilor candidaţi şi evaluările contradictorii în diverse etape 
ale concursurilor, se vor discuta şi clarifica criteriile de promovare şi echivalările posibile cu 
Comisia de la Minister şi se vor afişa pe site-ul Facultăţii. Şi vor constitui anexa la prezentul 
regulament Consiliul va putea stabili şi adăuga pe listă criterii specifice interne precum 
obligaţia candidaţilor de a susţine prelegerea publică. 
 
8. Odată stabilite, criteriile vor fi menţ inute, pe cât posibil, pentru cicluri de promovare de 3 
ani.   
9. Candidaţii la un post scos la concurs vor depune la conducerea Facultăţii dosare de 
activitate şi pachetul de cărţi/ studii/ rapoarte. 
10. Nedepunerea sau depunerea unui dosar incomplet anulează participarea la concurs .  
11.  Dosarul va cuprinde: 
a. CV-ul; 
b. Lista lucrărilor publicate; 
c. Autoevaluarea contribuţiilor ştiinţifice; 
d. Tematica cursurilor şi seminariilor in postul scos la concurs; 
e. Contribuţia la dezvoltarea instituţională a Facultăţii sau a instituţiei în care lucrează  (5-8 
pagini).  
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Anexa 5 – Reguli de salarizare 

Consideraţii generale 
Creşterea calităţii activităţii din facultate este obiectivul strategic principal. Pentru  realizarea 
acestui obiectiv salarizarea trebuie astfel realizată încât să constituie un stimulent. 
1. Salarizarea in cadrul Facultatii cuprinde 5 componente principale: 
a) Salariul de bază; 
b) Salariul pentru norma de cumul;  
c) Plata cu ora; 
d) Primele şi alte venituri ocazionale; 
e) Sporurile acordate pe bază de merit precum gradaţiile de merit sau salariile de merit. 
 
Principiul de bază în procesul de salarizare este acela al performanţei/meritului şi presupune 
corelarea veniturilor pe care Facultatea le plateşte cu beneficiile pe care le are de pe urma 
activităţii cadrului didactic sau personalului auxiliar.  
Beneficiile facultatii de pe urma activităţii angajaţilor săi sunt: 
- directe şi concrete: ore predate, programe/proiecte realizate, contribuţie la intrarea în 
Facultate a unor resurse (subvenţii de la Minister, taxe de studii, etc); 
- indirecte: contribuţii la îmbunătăţirea/menţinerea unei imagini publice pozitive a 
instituţiei, la creşterea prestigiului Facultăţii prin publicaţii, premii, câştigarea unor granturi, 
intervenţii publice etc. 
Un alt principiu esenţial este acela al echităţii interne in distribuţia veniturilor , principiu care 
presupune ca la rezultate/merite egale angajaţii Facultaţii să primeasca recompense/salarii 
egale. 
Pentru a respecta principiile de mai sus şi legislaţia privind calitatea în învăţământul superior 
precum şi în vederea reducerii subiectivităţii, procesul de salarizare trebuie bazat pe evaluare. 
Evaluarea cadrelor didactice şi personalului auxiliar cuprinde următoarle componente: 
1) Autoevaluarea ; 
2) Evaluarea de către colegi; 
3) Evaluarea de către conducere; 
4) Evaluarea activităţii decanului, prodecani, secretarului ştiinţific, şefilor de catedre, 
secretarului şef, administratorului şef, de către cadrele didactice şi personalul administrativ 
din subordine; 
5) Evaluarea de către beneficiari (studenţi); 
6) Evaluarea externă/independentă (care va fi utilizată doar in situaţii speciale); 
Primele 5 componente vor sta la baza procesului de salarizare-recompensare.   

Calendarul şi procedura de evaluare: 
Stabilirea salariilor, cumulului, primelor, salariilor de merit etc se va face în Biroul 
Consiliului Facultăţii, pe baza unui dosar ce include:  
a) Fişa de autoevaluare;  
b) Fişa de evaluare colegială;  
c) Formularul de evaluare completat de şeful de catedră şi Decan/prodecani, 
d) Sinteza rezultatelor la evaluarea făcută de studenţi.  
Procesul de evaluare individuală se realizează la sfarsitul fiecarui semestru, în următoarele 
etape: 
1. Autoevaluarea, pornind de la criteriile de evaluare stabilite de Consiliu, se face in 
săptămâna premergătoare începutului de an universitar. Formularul de autoevaluare se predă 
in două exemplare, unul la şeful de catedră şi altul la Decanat.  Neprezentarea formularului de 
autoevaluare atrage salarizarea la minim şi discutarea în catedră şi în biroul Consiliului.  
2. Evaluarea colegială constă în evaluarea fiecărui coleg, de către un alt coleg, desemnat de 
şeful de catedră. Colegul care face evaluarea va ramane anonim, fiind cunoscut doar de către 
şeful de catedră. Evaluatorul va verifica informatii cuprinse în formularul de autoevaluare 
(precum publicaţii, materiale de curs, lucrări de licenţă sau dizertaţie coordonate etc) şi va 
face observaţii privind veridicitatea autoevaluării şi recomandări colegiale pentru cel evaluat. 
Evaluarea (anonimă) va fi predată sefului de catedră care va prezenta o copie la Decanat. 
Perioada:1-7 octombrie.   
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3. Evaluarea de către şeful direct presupune evaluarea activităţilor didactice şi ştiinţifice de 
către şeful de catedră, pe baza autoevaluării şi evaluării colegiale şi evaluarea activităţii 
administrative de către Decanat (datele vor fi incluse în acelaşi formular). Perioada pentru 
semestrul I: 7-15 Octombrie  
4. Evaluarea de catre studenţi se face în finalul fiecărui semestru şi este centralizată la 
Decanat, într-o fişă individuală, până la începutul semestrului următor.   
Pe baza dosarului fiecărui cadru didactic Biroul Consiliului Facultăţii fixează salariul între 
minim şi maxim, dreptul la cumul şi nivelul acestuia, acordă gradaţii de merit şi salarii de 
merit. Rezultatele evaluării şi nivelul de salarizare propus se discută de către Decan şi Şeful 
de Catedră cu fiecare cadru didactic în parte. 
Pentru personalul auxiliar procedura este asemănatoare, locul şefului de catedră fiind luat de 
secretarul şef pentru secretare şi de administratorul şef pentru personalul administrativ.  
Conducerea Facultăţii va fi evaluată de către Decan iar Decanul de către Rector.  

5. Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot face contestaţie. Aceasta va fi 
discutată în prima şedinţă a Consiliului Facultăţii.  

6.  Tipurile de venituri  

1.a. Salariul de bază:  
Este recompensa principală pentru activitatea desfăşurată de cadrul didactic în  Facultate.  
Salariul de bază este recompensa pentru volumul şi calitatea activităţilor didactice, 
administrative, ştiinţifice menţionate în fişa postului/ştatul de funcţii.   
Deoarece salariul de bază este menţionat în contractul/cartea de muncă, reducerea salariului 
de bază se va face doar în cazul unor probleme grave. Pentru cei care vor acumula mai puţine 
puncte decât cele necesare pentru a obţine salariul acordat anterior şi menţionat în cartea de 
muncă, se va face îngheţarea acestuia până la acumularea de puncte suplimentare, diferenţa 
putând fi compensată din activitatea de cumul sau din prime. 
 
Nr. 
crt 

Tipul de 
activitate 

si punctaj  

CRITERIUL Punctaj 
maxim 

Cerinţe 
punctaj 

maxim 

Rezultate ale 
celui evaluat 

cf. autoeval. 

Realizări 
validate de 

evaluatori 

Observaţii Punctaj 
realizat 

1.1  
 
Activitate 
didactică 

 
(Punctaj 
maxim 
60 de 

puncte) 

Calitatea 
cursurilor/seminariilor 
predate conform evaluării 
studenţilor 

20 Media 
evaluărilor 
studenţilor 
peste 8 

 Validează 
decanatul 

Lipsa 
evaluării 
duce la 
pierderea 

punctelor 

 

1.2 Cursuri/seminarii de 
calitate deosebită conform 
evaluării colegiale 

10   Validează şeful 
de catedră 

  

1.3 Cursuri/seminarii de 
calitate deosebită conform 

evaluării şefului de catedră 

10   Validează şeful 
de catedră 

  

1.6 Raportul dintre norma 
predatã şi norma maximã 

3   Validează şeful 
de catedră 

  

1.7 Numărul de studenţi 
înscrişi la cursurile 
opţionale  

3   Validează 
decanatul 

  

1.8 Elaborare de materiale 
didactice noi 

3   Validează şeful 
de catedră 

  

1.9 Introducerea unor cursuri 

noi în anul anterior 

3   Validează şeful 

de catedră 

  

1.10 Coordonare de lucrări de 
licenţă/disertaţie 

3   Validează 
decanatul 

  

1.11 Activitate de cercetare cu 
studenţii din Facultate  

2   Validează  
decanatul 

  

1.12 Activitati tutoriale 2   Validează 
decanatul 

  

1.13 Alte activitati didactice 
(e.g. şcoli de vară) 

1   Validează Şeful 
de catedră 

  

 DEPUNCTARI        

1.14 Absenţa  la cursuri Se scade câte 1 punct pentru fiecare oră de curs/seminar la care s-a absentat 

nemotivat 
2.1 2. 

Activitate 
ştiinţifică 
pe ultimii 

3 ani 

Carţi publicate  în 
domeniul disciplinelor 
predate in limba română la 
edituri acreditate CNCSIS 

5   Validează Şeful 
de catedră 

  

2.2 Articole publicate în limba 5   Validează Şeful   
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(Maxim 
45 de 
puncte) 

română cu peer review de catedră 

2.3 Publicaţii ştiinţifice în 
limbi străine de circulaţie 

10   Secretarul 
ştiinţific 

  

2.4 Publicarea unor rapoarte de 
cercetare  

2   Secretarul 
ştiinţific 

  

2.5 Granturi de cercetare 
obţinute prin competiţie 

naţională  

5   Validează 
Secretarul 

ştiinţific 

  

2.6 Granturi de cercetare 

obţinute prin competiţie 
internaţională  

5   Validează 

Secretarul 
ştiinţific 

  

2.7 Participarea în echipe de 
cercetare in cadrul 
programelor facultăţii 

2   Validează 
Secretarul 
ştiinţific 

  

2.8 Activitate de cercetare 

derulată în afara Facultatii  

2   Secretarul 

ştiinţific 

  

2.9 Participareadoveditî cu 
lucrare cu lucrare la 
manifestări ştiinţifice de 
prestigiu  

3   Validează 
Secretarul 
ştiinţific 

  

2.10 Premii de prestigiu 

obţinute în anul viitor 
pentru publicaţii  

2   Secretarul 

ştiinţific 

  

2.11 Activitate in colectivele 
unor reviste ştiintifice 

2   Secretarul 
ştiinţific 

  

 Aplicaţii pentru 
granturi/contracte 

1   Secretarul 
ştiinţific 

  

 Parteneriate 
naţionale/internaţionale 

1   Secretarul 
ştiinţific 

  

3.1 3. 

Activitate 
administr
ativă în 
folosul 

facultatii 
 
(Maxim 
45 de 

puncte) 

Funcţie de conducere în 

cadrul Facultaţii (sau UB) 

10      

3.2 Activitate la scoala 
doctorala sau presedinte de 
comisie doctorat 

3      

3.3 Activitate ca membru al 
Senatului UB 

3      

3.4 Activitate ca membru al 
Consiliului Facultăţii 

3   Validează 
Decanatul 

  

3.5 Activitate administrativă în 

cadrul programelor de 
studii de licenţă  

3   Validează Şeful 

de catedră 

  

3.6 Activitate administrativă la 
programe de master 

3   Validează 
Decanatul 

  

3.7 Participare la activitatile 
curente (admitere, licenţă) 

5   Validează 
Decanatul 

  

3.8 Activitate administrativă în 

Centrele de Cercetare  

2   Validează 

Decanatul 

  

3.9 Organizare de evenimente 

prezente în Calendarul 
activităţilor: sesiunea de 
comunicări ştiinţifice, 

targul de educaţie, 
prezentarea i în licee etc  

3   Validează 

Decanatul 

  

3.10 Contribuţii la acreditarea 
programelor de studii 

2   Validează 
Decanatul 

  

3.11 Contribuţii la realizarea 
Raportului de calitate 

3   Validează 
Decanatul 

  

3.12 Alte activitati 
administrative (e.g. orar, e) 

Puncte 
bonus 

  Validează 
Decanatul 

  

3.13 DEPUNCTARI        

3.14 Absenţa nemotivată de la 

activităţile administrative 
trecute în fişa postului  

Se scade 1 punct pentru fiecare absenţă 

3.15 Absenţa nemotivată la 
şedinţe de Consiliu/catedră 

Se scade 1 punct pentru fiecare absenţă 

 TOTAL PUNCTE  

 

Totalul punctajului este de 150 de puncte dar se tine seama că unele criterii se referă doar la 
anumite poziţii de conducere sau grade didactice deci este necesară o adaptare a lor la gradele 
didactice. 
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Punctajul necesar pentru plasarea în grila de salarii: 

Nivelul salariului Punctaj necesar  
Profesor sau 
Conferenţiar 

Punctaj necesar 
pentru Lector 

Punctaj necesar 
pentru asistent sau 
preparator 

Maxim  100 90 80 
90% din maxim 90 80 70 

80% din maxim 80 70 60 
70% din maxim 70 60 50 

Salariul minim Sub 70 de puncte Sub 60 de puncte Sub 50 de puncte 
 
b) Salariul la norma de cumul  
Norma de cumul suplimentară normei de bază se acordă în principiu celor care desfăşoară o 
activitate intensă în Facultate şi au rezultate deosebite. Norma de cumul se acordă din post 
similar cu gradul didactic deţinut ca titular. Nivelul de salarizare la cumul se acordă în funcţie 
de punctajul general obţinut, ţinând seama că se însumează cu salariul de bază. 
c) Gradaţiile de merit şi salariile de merit  
Se acordă proporţional pe catedre şi grade didactice celor care au punctajele cele mai mari.  
d) Primele şi alte venituri ocazionale  
Au rolul se a recompensa pentru activităţile ocazionale, neprevăzute în fişa postului 
Pentru activităţile suplimentare nu se fac diferenţe între cadrele didactice sau intre personalul 
auxiliar în funcţie de salariul de bază, singurul criteriu fiind cel al rezultatelor obţinute. 
Pentru a avea repere în acordarea de puncte pentr prime se vor face echivalenţe între efortul 
depus măsurat în timp de lucru estimat şi  plata pe unitatea de timp.  
Pentru activităţile obişnuite echivalenţa va fi de 1 punct suplimentar pentru o zi de lucru de 6- 
8 ore.  
În cazul activităţilor cu dificultate deosebită, cu beneficii mari pentru Facultate etc se pot 
acorda coeficienţi suplimentari (e.g. 1,5 sau 2 puncte pentru 6-8 ore).Un punct suplimentar 
este echivalent cu 150 Lei în anul universitar 2008-2009.  
Punctele vor fi acordate de Decan celor care coordonează diverse proiecte (activităţi) şi 
împărţite de aceştia celor care lucrează în diverse proiecte/activităţi.  
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Anexa 6 – Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti 
 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE CATRE 

STUDENTI  

Semestrul 1, 2, 2009-2010 
 
Numele cadrului didactic evaluat:    |________________________________________|   

Denumirea cursului:   |________________________________________| 

Data completării chestionarului:   |Luna__________/Ziua ________/Anul___________| 

Anul de studii……    secţia (S - sociologie sau AS - asistenţă socială), seria: |_____/____/____| 

 

Scopul acestui chestionar este evaluarea calităţilor prestaţiei cadrelor didactice la 

cursurile pe care le-au predat. Studenţii sunt rugaţi să completeze chestionarul cu 

responsabilitate şi  obiectivitate. 
Procedura de com pletare prevede ieşirea din sală a cadrului didactic pe perioada 

com pletării chestionarului; colectarea şi predarea chestionarelor în plic închis la Decanat de 

un reprezentant al studentilor 

 

 
Alte comentarii (scrieţi si pe verso dacă este nevoie): 

…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………… 

 Dezacord 

puternic 

Dezacor

d 

Nici acord, 

nici dezacord 

De acord Acord 

puternic 

Obiectivele şi cerinţele cursului au fost enunţate de către profesor de la 

începtul cursului 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarii 

Cadrul didactic a avut cunoştinţe temeinice despre tematica predată  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarii 

Cadrul didactic a prezentat orientări teoretice şi studii recente despre 

tematica predată 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarii 

Cadrul didactic a făcut legături între materialul predat şi situaţii reale 
relevante 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Comentarii 

Cadrul didactic a încurajat participarea studenţilor prin punerea de întrebări 

şi iniţierea unor discuţii 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarii 

Cadrul didactic a oferit răspunsuri clare la întrebările studenţilor  1 2 3 4 5 

Comentarii 

Cadrul didactic a comunicat clar la cursuri 1 2 3 4 5 

Comentarii 

Relaţia cadrului didactic cu studenţii a fost bună 1 2 3 4 5 

Comentarii 

Bibliografia indicată de cadrul didactic există la bibliotecă sau a fost pusă la 

dispoziţie de către profesor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarii 

  

 

De la câte cursuri a lipsit cadrul 

didactic titlar?               |_____| 
 

În situaţia în care cadrul didactic titular a lipsit de la curs, ce s-a întîmplat? (răspuns multiplu)  

 1. A fost înlocuit de alt cadru didactic.                        2. Cursul a fost recuperat.  

3. Cursul nu s-a ţinut şi nu a fost recuperat ulterior.    4. Altceva. Ce?_____________ 

Estimaţi participarea dumneavoastră personal la curs:  

                      1. Sub 25% din orele de la acest curs.                 2. Între 25% şi 50% din orele de la acest curs.  

                      3. Între 50% şi 75% din orele de la acest curs.   4. Peste 75% din orele de la acest curs. 

Comparativ cu alte cadre didactice, profesorul de la acest curs a fost:  

1. Mult mai slab     2. Mai slab    3. La fel    4. Mai bun     5. Mult mai bun 

Tinând cont de toate aceste aspecte legate de predarea acestui curs, ce notă de la 1 la 10 aţi acorda cadrului didactic?   
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Anexa 7 – Planurile de învăţământ şi statele de funcţii 

 
Conform Cartei Universităţii din Bucureşti, art. 22 (1) planurile de învăţământ, fundamentate 
pe principiile sistemului de credite de studii, ale curriculum-ului şi ale modulizării, cuprind 
discipline obligatorii, opţionale şi facultative. Sistemul de credite transferabile, intra- şi 
interuniversitare (interne, intra -şi intermodulare, externe) permite mobilitatea studenţilor pe 
orizontală şi pe verticală şi o flexibilitate sporită în construirea rutelor proprii de studii. Acest 
sistem de organizare solicită responsabilitatea studenţilor în alcătuirea traseelor didactice, le 
oferă posibilitatea să-şi construiască liber o cultură pluridisciplinară, bazată pe o opţiune 
responsabilă ce include reflexul de adaptabilitate. Sistemul creditelor de studii instituie ca 
unitate academică de bază semestrul. Durata maximă a unui program de  studiu este stabilită 
prin dispoziţii legale.  Rezidenţa universitară poate fi mai scurtă decât durata maximă normată 
dacă studentul suplimentează în fiecare an universitar numărul minim de credite stabilit cu 
plata integrală a serviciilor de care a beneficiat. 

 
Art.1. Conform prevederilor Cartei Universităţii din Bucureşti (art.56), catedra organizează şi 
coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domenii academice specifice.  
Art.2. Statele de funcţii se întocmesc anual. Funcţiile didactice şi numărul posturilor se 
stabilesc ţinând seama de planurile de învăţământ, de formaţiunile de studiu ca, de normele 
didactice şi de cercetare şi de acoperirea financiară a normelor din încasările realizate pe 
program de studii.  
În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice ocupate sau vacante, 
specificându-se funcţiile didactice corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore 
convenţionale repartizate pe ore de curs, seminarii, laboratoare, lucrări practice sau proiecte, 
practica de specialitate şi activităţi echivalente acestora, la disciplinele din planul de 
învăţământ.  
Art.3. Statele de funcţii se întocmesc iniţial la catedre, prin consultarea membrilor acestora, 
ca urmare a precizării sarcinilor didactice de către consiliul facultăţii. La catedrele sau la 
departamentele cu discipline la mai multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza 
notelor de comandă, avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.  
Art.4. Statul de funcţii al personalului didactic se avizează de către decanat, se votează în 
consiliul facultăţii şi se aprobă de senatul universitar.  
Art.5. Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc anual. Formaţiunile de studiu 
şi dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare, la propunerea consiliilor 
facultăţilor, în următoarele condiţii:  
- în învăţământul universitar: grupa de studii cuprinde în medie 20 de studenţi, dar nu mai 
puţin de 15 şi nu mai mult de 30. subgrupa de studii pentru aplicaţii şi lucrări practice 
cuprinde în medie 10 studenţi, dar nu mai puţin de 7 şi nu mai mult de 15;  
- Conform deciziilor Consiliului Facultăţii formaţiunile de lucru în Facultate sunt de 30 de 
studenţi atât la disciplinele obligatorii cât şi la cele opţionale, la licenţă  şi  master. 
Art.6. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate 
de personalul titular ori de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora, conform 
legii.    
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Anexa 8: Activitatea Studenţilor în Facultate  

 

Înscrierea în facultate şi documentele studentului 
Art. 1 Înmatricularea în anul I se face de către Rector, la cererea studentului declarat admis la 
concursul de admitere, sub număr (cod) unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare 
în facultatea pentru care a susţinut concurs. 
Art. 2 La înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde: 
cererea tip de înscriere pentru anul I de studii; diploma de bacalaureat (echivalenta), în 
original; 
certificatul de naştere în copie legalizată; acte care atestă schimbarea numelui, copie 
legalizată; adeverinţă medicală;copie B.I. sau C.I. În perioada şcolarizării dosarul studentului 
se completează cu: cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar; actele 
necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare; cererile pentru disciplinele 
opţionale. Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi 
străinătate şi rezultatele obţinute. 
Art.3 La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student: legitimaţia de student şi 
carnetul de student. Carnetul de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care 
se cere să facă dovada calităţii de student. În carnetul de student se înscriu toate notele 
obţinute la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de 
student şi a B.I. sau C.I. profesorului examinator este obligatorie. Aceste documente se 
vizează de către secretariat la începutul fiecărui an universitar. În documentele studentului nu 
sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale. În cazul pierderii documentelor 
personale (carnet de student, legitimaţie de student) se eliberează un duplicat după anunţarea 
în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni. În caz de retragere, transfer 
sau exmatriculare studentul este obligat să restituie aceste documente. Înscrierea studentului 
de la toate formele de învăţământ se face în primele 10 zile de la începutul anului universitar, 
la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în regulamentul sistemului de 
credite transferabile.  
 
Frecvenţa 
Art. 4 Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile de instruire: cursuri, seminarii, 
laboratoare, activităţi practice, prevăzute cu frecvenţă obligatorie în reglementările facultăţii, 
stabilite de catedre şi consiliul facultăţii şi care se aduc la cunoştinţă studenţilor prin afişare, 
odată cu planul de învăţământ, la începutul fiecărui an universitar. 
Modul de frecventare a orelor de activitate didactică precum şi îndeplinirea lucrărilor 
desfăşurate la acestea se stabileşte, în funcţie de specificul disciplinelor, de către Consiliul 
Facultăţii, la propunerea titularului de disciplină. 

Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa obligatorie la o anumită disciplină se 
sancţionează cu refuzul primirii studentului la examen şi cu obligaţia de a reface activităţile 
prevăzute pentru acea disciplină. 

Pe parcursul semestrelor se organizează în cadrul orelor de activitate didactică, lucrări 
de laborator, analize de caz, dezbateri tematice, etc.; participarea la acestea şi rezultatele 
obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie de 
specificul disciplinei va şi fi prevăzută în programa analitică respectivă. 

În cazuri întemeiate se pot motiva absenţele de la activitatea prevăzută cu frecvenţa 
obligatorie de către decanul facultăţii, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a 
studentului. Fac excepţie lucrările de laborator şi lucrările practice, care se vor reface. 

Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de 
performanţă şi alte cazuri deosebite. Între cazurile medicale vor fi luate în considerare numai 
certificatele vizate de policlinica sau spitalul studenţesc. 

În cazul în care absenţele motivate de la activităţile practice depăşesc anumite 
prevederi stabilite de Consiliul facultăţii studentul se poate prezenta la examen după 
recuperarea acestora, conform art.58 din Legea învăţământului (cu plata unor taxe stabilite de 
către Senat în regim de activităţi suplimentare). 
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Decanul facultăţii poate aproba studentei gravide scutirea  parţiala de frecvenţă în 
baza actelor medicale vizate de dispensarul studenţesc; în cazul repetării activităţii prevăzute 
cu frecvenţa obligatorie aceasta va fi scutită de plata taxelor. 

De scutirea taxelor pot beneficia şi studenţii care prezintă acte medicale care atestă 
cazuri de îmbolnăviri grave, precum şi studenţii convocaţi temporar pentru activităţi sportive 
de performanţă sau manifestări ştiinţifice, culturale, etc. 

 

Promovarea 
Art.5 În conformitate cu prevederile legale in vigoare, procesul de învăţământ se organizează 
pe cicluri: a. ciclul I - licenţa, cuprinde 6 semestre; b. ciclul II - masterat, cuprinde 2 - 4 
semestre; c. ciclul III - doctorat, cuprinde 6 semestre. 
Art.6 Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul studiilor, în 
cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, verificărilor şi a altor forme prevăzute în planurile 
de învăţământ, precum şi prin examene care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu 
structura anului universitar. Studentul de la învăţământul de zi şi fără frecvenţă va susţine 
examenele în cele 3 sesiuni stabilite prin structura anului universitar.(sesiunea de iarnă, 
sesiunea de vară) şi  în sesiunea de toamnă – pentru restanţe şi măriri de notă.  
Art.7 Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învăţământ, care se încheie cu nota 
(obţinută la examen, verificare, proiect, practică, etc.) se atribuie un număr de credite care 
oglindeşte timpul consumat pentru pregătire. 
Art.8 Studentul care optează pentru profesiunea didactică este obligat, conform Legii 
învăţământului, să participe şi să finalizeze activităţile (cursuri, seminarii, practica 
pedagogică) Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Promovarea tuturor 
examenelor (verificărilor) prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului pentru 
pregătirea personalului didactic este atestată de obţinerea unui certificat care dovedeşte 
pregătirea pedagogică, în vederea ocupării unui post didactic.  
Art.9 Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de 
studiu ale disciplinelor respective. Ziua şi ora susţinerii examenelor, pentru toate formele de 
învăţământ, se stabilesc de către decanate, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul 
cadrului didactic titular de disciplină. Programul se stabileşte pe grupe şi se aduce la 
cunoştinţa studenţilor prin afisare cu cel puţin două săptămâni înaintea începerii sesiunii de 
examene. Pentru sesiunea de toamnă, programarea examenelor se face până la terminarea 
sesiunii de vară şi se afişează. Examenele se susţin în faţa cadrului didactic care a predat 
disciplina respectivă, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice 
sau de un alt cadru didactic de specialitate. 
Art.10 Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de 
învăţământ cu verificare, se va face cu o săptămână înaintea sesiunii de examene 
programate. 
Art.11 Modul de susţinere a examenelor - proba scrisă, proba orală sau proba scrisă şi orală - 
se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, până la 15 octombrie şi se aduce la cunoştinţa 
studenţilor, prin afişare. 
Art.12 Notarea răspunsurilor studentului la examene, verificări, proiecte se face, de regulă, cu 
note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. În unele 
cazuri stabilite prin instrucţiuni, verificările pot fi notate şi admis - respins. La disciplina la 
care susţin mai multe probe (scris, oral, probe de laborator, etc.) examinatorul va stabili o 
singură notă (cifră întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student. 
Admiterea proiectului (în cazul în care acesta este stabilit pentru o disciplină anume), 
constituie o condiţie de prezentare la examene la disciplina respectivă; nota obţinută la proiect 
nu se include în nota de examen, ci se înscrie separat în catalog şi în carnetul studentului.  
Art.13 Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către examinatori vor fi depuse 
obligatoriu la secretariat, cel mai târziu a doua zi de la susţinerea examenului. Pentru 
studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece absent" 
în catalogul de examen.Intrarea în examen se face pe baza prezentării carnetului de student şi 
B.I. sau C.I., iar profesorul examinator este obligat să treacă nota în carnet. 
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Art.14 Până la data de 14 aprilie decanatele sau departamentele vor face cunoscută prin 
afişare, lista disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor pentru fiecare an de 
studiu. Studentul este obligat să-şi aleagă disciplinele opţionale până la data de 15 mai. 
Opţiunea pentru limba străină nu poate fi schimbată pe întreaga perioadă prevăzută în planul 
de învăţământ dacă solicitarea nu s-a făcut în perioada primului semestru de studii.  
Art.15. Facultăţile vor afişa, începând cu semestrul 4 lista conducătorilor şi tematica pentru 
lucrările de licenţă. Studenţii vor opta, în scris, pâna la finele semestrului 4 pentru tema 
aleasă. 
Art.16 Practica de specialitate este obligatorie pentru studentul a cărui specializare cuprinde 
şi acest tip de activitate. Verificarea cunoştinţelor dobândite de student în activitatea practică 
se face prin examen la locul de desfăşurare a acesteia, de către o comisie formată din 
conducătorul - cadru didactic - şi îndrumătorul de practică din partea unităţii unde s-a 
desfăşurat practica. 
Art.17 Promovarea  examenului (verificării) implică şi acordarea pachetului de credite, 
prevăzute pentru disciplina respectiva. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu 
este divizibil.  
a. Creditele se pot aduna în module pentru obţinerea unei specializări sau a unei calificări 
complementare. 
b. Creditele se pot transfera între structurile aparţinând unor specializări sau profile diferite 
(transferul structural). 
c. Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta; pe discipline, pe grupuri de 
discipline sau pe perioade compacte de studiu (transfer orizontal). Consiliul facultăţii va 
stabili criteriile de transfer al creditelor precum şi numărul acestora. Transferul se face în baza 
cererii individuale a studentului şi a situaţiei clare, oficiale, a creditelor. Decanul facultăţii 
aprobă acest transfer. 
d. Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea 
creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea 
studentului şi se aprobă la Biroul Consiliului facultăţii.  
e. Creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii şi recunoaşterea lor nu este 
afectată de modificările de programă sau plan de învăţământ (imperisabilitatea creditelor).  
f. Studentul care la sfârşitul semestrelor aferente trunchiului comun  acumulează mai puţin de 
50% din creditele reprezentând ritmul normal de studii va fi exmatriculat. Cazurile de forţă 
majoră (concedii medicale de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte 
medicale eliberate sau vizate de Spitalul Studenţesc) se constituie ca excepţie şi se 
soluţionează, la cererea studentului, prin prelungirea şcolarităţii sau întrerupere. 
g. Studentul care la sfârşitul semestrelor aferente trunchiului comun are acumulate mai mult 
de 50% din credite, dar nu îndeplineşte condiţia de promovare, poate solicita prelungirea cu 
1-2 semestre (de graţie) cu plata examenelor restante, concomitent cu activităţile didactice 
curente. 
h. Creditele alocate se acumulează pe discipline, rotunjindu-se în valori întregi.  
Art.18 Pentru ciclurile de studii de licenţă şi de masterat, la fiecare disciplină, studentul se 
poate prezenta la examene de cel mult 2 ori gratuit. În cazul în care studentul nu obţine note 
de promovare după cea de-a doua prezentare poate solicita reexaminarea o singură dată în 
condiţiile art.58 din Legea învăţământului (cu taxă). 
Art.19 In conformitate cu Legea 224/2005 la începutul fiecărui an universitar, începând cu 
anul I 2005/2006, se procedează la reclasificarea studenţilor, după cum urmează: 
a. identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la buget, alocată la admiterea 
în ciclul de licenţă; 
b. stabilirea numărului de locuri pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul 
locurilor finanţate de la buget);  
c. identificarea cazurilor sociale (studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea 
burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor);  
d. clasificarea, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute (conform lit. e) de către 
studenţii consideraţi cazuri sociale – în cazul în care numărul lor este mai mare decât numărul 
locurilor alocate pentru această categorie; 
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e. punctele se obţin prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota 
acordată, la fiecare disciplină din planul de învăţământ, astfel încât pentru 60 de credite să se 
obţină între 300 şi 600 de puncte. 
f. clasificarea celorlalţi studenţi în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute conform 
regulilor stabilite la lit. e. 
g. ocuparea locurilor finanţate de la buget de către studenţii clasificaţi în ordinea punctelor 
obţinute; 
h. trecerea pe locurile cu taxă a studenţilor care nu s-au calificat pentru locurile finanţate de la 
buget. 
Art.20 Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi 
notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute 
în planul de învăţământ pentru anul de studii curent. Nu se admit susţineri de examene de 
mărirea notelor la discipline studiate în anii precedenţi. Reexaminarea pentru mărirea notei nu 
se poate repeta. Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate 
conform planurilor de învăţământ şi cel mai târziu cu 5 zile înaintea începerii noului an 
universitar. Acestea vor putea fi susţinute după achitarea taxelor aferente , stabilite de Senatul 
Universităţii, în faţa unei comisii din care face parte titularul de disciplină. Nota se modifică 
numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială. 
Art.21 Încheierea situaţiei şcolare a studentului de la zi şi fără frecvenţă se face după sesiunea 
de toamnă cu cel puţin 3 zile înainte de începerea noului an universitar. 
Art.22 Studentul care încearcă să promoveze probele de evaluare (examene, verificări, 
proiecte, teste, etc.) prin fraudă va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Biroului 
consiliului facultăţii. 
Art.23 Studentului care pleacă la studii, cu avizul decanului şi aprobarea Rectorului, la 
universităţi din străinătate i se recunosc activităţile desfăşurate şi examenele susţinute, pe 
baza documentelor de studii emise de instituţiile de învăţământ universitar respective. 
Recunoaşterea (echivalarea) examenelor şi a anilor de studii se aprobă de Conducerea 
facultăţilor, în baza principiilor stabilite de aceasta. Anul de studii se consideră încheia t atunci 
când studentul a promovat toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de 
studii respectiv, în condiţiile prezentului regulament şi a acumulat numărul de credite stabilit.  
Disciplinele la care nu s-a obţinut nota de promovare sunt notate ca restanţe şi pot fi susţinute 
pe parcursul a 4 semestre următoare, consecutive dar numai în interiorul unui ciclu. Studentul 
care are restanţe poate fi înscris în anul de studii superior ca restanţier urmând să se achite de 
obligaţiile în condiţiile art.18(h).Pentru studentul ultimului an de studii, situaţia şcolară se 
încheie cu o săptămână înainte de data fixată pentru examenul de absolvire, licenţă, dizertaţie 
(după caz). Studentul care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de 
studii) prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate 
obligaţiile şcolare şi are un număr de maxim 5 restanţe, poate solicita prelungirea şcolarităţii 
cu 1 - 2 semestre în condiţiile art.58 din Legea învăţământului (cu taxă) şi ale regulamentului 
stabilit de Senatul Universităţii.  
Art.24 Consiliul facultăţii poate aproba prelungirea şcolarităţii gratuite cu cel mult un an 
universitar faţă de durata legată de şcolarizare în următoarele situaţii: 
a) cazuri medicale atestate prin certificate medicale confirmate de Spitalul Studenţesc; 
b) participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi la competiţii 
naţionale şi internaţionale;  
c) concedii de maternitate (2 ani prin excepţie). 
Art.25 După încheierea ciclului de studii de licenţă, studentul poate obţine la cerere, 1 - 2 
semestre de prelungirea şcolarităţii, pentru a acumula credite suplimentare, necesare obţinerii 
unor specializări sau calificări secundare, în cadrul aceleiaşi facultăţi. Şcolaritatea în această 
situaţie este cu plată, conform Legii învăţământului nr.84/ 1995. Conducerile facultăţilor pot 
stabili reglementări proprii, în sensul prezentului articol.  

 

Întreruperi de studii, exmatriculări şi transferuri 
Art.26 Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar de zi, frecvenţă 
redusă şi învăţământ la distanţă, în mod normal, trebuie să fie continuă pe întreg parcursul 
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numărului de semestre şi ani de studii stabilite prin planul de învăţământ.La cererea 
studentului (studentei) decanul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor.Durata studiilor 
pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului, conform Legii 
învăţământului, nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea de studii.  
Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora, va îndeplini eventualele obligaţii 
şcolare de diferenţă rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ şi beneficiază de 
recunoaşterea examenelor promovate, până la momentul întreruperii, în baza Sistemului de 
credite. 
Art.27 Studenta gravidă beneficiază, în baza cererii şi a actelor doveditoare, de o perioadă de 
întrerupere cu o durată echivalentă cu durata concediului, stabilită de lege. Aceste întreruperi 
nu intră sub incidenţa art.58 din Legea învăţământului. La reluarea studiilor studenta va 
susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea planului de învăţământ şi beneficiază 
de recunoaşterea examenelor promovate, până la momentul întreruperii, în baza Sistemului de  
credite. 
Art.28 Studentul care beneficiază de concedii medicale însumând minim 60 de zile poate 
solicita prelungirea medicală a şcolarităţii. Durata legală a studiilor pentru care beneficiază de 
gratuitate nu este afectată de prelungirea medicală a şcolarităţii.  
Art.29 Studentul care solicită, din motive personale, retragerea de la studii va fi exmatriculat.  
Art.30 Studentul exmatriculat poate fi reînmatriculat, o singură dată pe durata studiilor, în 
anul imediat următor ultimului an de studii promovat. Cererile pentru reînmatriculare se 
depun până la data de 15 septembrie la secretariatul facultăţii.  
Art.31 Taxele de şcolarizare se achită, de regulă, în două tranşe, în primele 30 de zile ale 
fiecărui semestru. 
Art.32 Pentru neplata taxei, în termen de 30 de zile, studentul care studiază pe locuri cu taxă 
va fi scos din evidenţă, la propunerea facultăţii. În cazul achitării taxei în termen de 30 de zile 
de la data scoaterii din evidenţă, studentul îşi va relua calitatea de student, cu avizul 
conducerii facultăţii şi cu aprobarea Rectoratului. După acest termen studentul care nu-şi 
achită taxele va fi exmatriculat.  
Art.33 Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare la 
alta , de la o facultate la alta sau de la o universitate de stat acreditată la alta, ţinându-se seama 
de aplicarea sistemului de credite transferabile şi compatibilitatea planurilor de învăţământ.  
Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul 
până la 15 septembrie sau înainte cu 10 zile de începerea semestrului al II-lea, iar răspunsul se 
va da cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar următor sau a semestrului.  
Art.34 Transferarea studentului se poate face numai începând cu semestrul al II-lea al anului I 
de studii, numai de la o facultate (specializare) la altă facultate (specializare) cu profil identic 
sau apropiat. Studentul poate depune cerere de transfer numai dacă toate obligaţiile sale 
şcolare au fost îndeplinite în conformitate cu planul de învăţământ şi respectarea criteriilor de 
performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita locurilor alocate pentru seria respectivă. 
Cererile de transfer trebuie să conţină avizele ,de principiu ale decanului de unde pleacă 
studentul, iar pe verso să existe situaţia şcolară a solicitantului, semnată de secretarul şef al 
facultăţii. Toate aceste menţiuni trebuie ştampilate şi datate. 
Art.35 În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile la specializarea respectivă, se va ţine seama în primul rând de situaţia şcolară a 
solicitanţilor (ordinea de clasificare). 
Art.36 Aprobarea transferării are următoarea succesiune şi este de competenţa: 
a) Biroului Consiliului facultăţii în cazul transferării de la o secţie la alta sau de la o formă de 
învăţământ la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi.  
b) Biroul Consiliului facultăţii de unde pleacă studentul,respectiv a Biroului Consiliului 
facultăţii unde urmează să se transfere studentul şi Rectorului în cazul transferării de la o 
facultate la alta în cadrul Universităţii din Bucureşti.  
c) Rectorului instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă studentul şi Rectorului 
instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris, cu acordul Biroului Consiliului 
facultăţii de unde pleacă şi cu acordul Biroului Consiliului facultăţii primitoare, pentru 
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cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi profil sau apropiat din instituţii de învăţământ 
superior diferite. 
Art.37 Biroul Consiliului facultăţii care primeşte studentul transferat stabileşte: 
a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;  
b) examenele de diferenţă şi alte obligaţii – unde este cazul- . 
c) perioada de susţinere a examenelor de diferenţă. 
Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de Biroul Consiliului 
Facultăţii şi nu reuşeşte pe parcursul a maximum 2 semestre să finalizeze examenele de 
diferenţă precum şi promovarea disciplinelor şi acumularea creditelor prevăzute în planul de 
învăţământ, va fi exmatriculat.  
Art.38 Dispoziţia de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite unităţii de învăţământ 
de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de studii către facultatea la care s-a 
transferat studentul (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de 
naştere - copie legalizată - şi totodată menţionarea expresă dacă studentul a beneficiat sau nu 
de bursă, categoria acesteia şi anii universitari - semestre - în care a beneficiat de bursă). 

 
Finalizarea studiilor 

 Studiile în învăţământul superior de licenţă se încheie cu examen de licenţă organizat 
pe baza Legii învăţământului, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei si Cercetării 
şi a metodologiei Senatului Universităţii din Bucureşti. Examenul de licenţă constă în 
elaborarea şi susţinerea unei lucrări sub coordonarea unui profesor.  Absolvenţii primesc 
diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, media minima de promovare a examenului de 
licenţă fiind 6 (şase). Absolventul învăţământului superior de licenţă care nu a promovat 
examenul de 
licenţă poate primi, la cerere, certificat de studii şi foaia matricolă. Absolventul 
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic primeşte un certificat de absolvire o 
dată cu diploma. 

Perioada depunerii lucrării de  licenţă (2 lucrări printate si 1 CD cu lucrarea în formă 
electronică) se stabileşte de către Senatul Universităţii. 

Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/disertaţie, primesc adeverinţă de 
promovare a examenului de finalizare a studiilor, cu valabilitate de 12 luni, timp în care se 
vor elibera diploma şi suplimentul la diplomă, în care se specifică titlul obţinut, domeniul şi 
specializarea urmată.  

Comisiile pentru examenele de licenţă sunt propuse de catedre şi  aprobate de 
consiliul facultăţii. Ele pot rămâne aceleaşi şi pentru sesiunea de iarnă  (lunile ianuarie - 
februarie) a anului universitar următor. Tematica examenului de licenţă trebuie să rămână 
neschimbată pentru sesiunea din vară a anului universitar curent şi în cea de iarnă a anului 
universitar următor.  

Finalizarea studiilor de masterat se face prin susţinerea unei dizertaţii. Nota minimă 
de promovare este 6(şase). Absolventul primeşte diploma de master şi suplimentul la 
diplomă. 
Bursele – Fondurile pentru acordarea burselor sunt repartizate de Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei, in funcţie de numărul de studenţii romani de la cursurile de zi, finanţaţi 
de la buget. Principiul proporţionalităţii numerice se respecta pentru repartizarea fondului de 
burse pe facultăţi, iar in cadrul facultăţilor pentru repartizarea pe ani de studii şi specializări.  
Studenţii de la cursuri de zi pot beneficia de burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor 
social, indiferent de forma de finanţare. Pot primi burse numai studenţii care şi-au îndeplinit 
integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ (integralişti).  Studenţii restanţieri 
precum şi cei care au examene de diferenţă NU PRIMESC BURSĂ. Bursele se atribuie la 
începutul anului universitar şi nu se revizuiesc. Consiliile facultăţilor pot hotărî sancţionarea 
cu ridicarea bursei pe semestrul al II-lea al anului universitar, în cazul studenţilor care nu s-au 
prezentat  la niciun examen sau nu au promovat examenele din sesiunea de iarnă.  
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Art.39. Facultăţile au libertatea de a dimensiona numărul de burse de un anumit tip, inclusiv 
acordarea unui număr mai mic sau neacordarea unor tipuri de burse (merit, performanţă).  
Cuantumurile burselor sunt aprobate în şedinţele Senatului Universităţii din Bucureşti.  

I. 1. Bursa de ajutor social - Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot 
acorda, la cerere, burse sociale, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru 
de familie următoarelor categorii de studenţi: 
a) studenţilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar mediu pe membru de familie 
mai mare decât salariul de baza minim pe economie;  
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: 
- adeverinţe de salariat cu venitul net, pentru membrii familiei care realizează venituri 
salariale sau taloane de pensie în original (după caz), ambele tipuri de acte pe lunile iulie, 
august şi septembrie; 
- adeverinţe eliberate de circa financiară pentru toţi membrii familiei;  
- adeverinţă de la primărie, din care să reiasă că nu realizaţi venituri de pe pământul aflat în 
proprietate; 
- declaraţii pe proprie răspundere, legalizate de notar, pentru toţi membrii familiei care nu 
realizează venituri; 
- adeverinţe de elev/student pentru fraţi, conform cărora aceştia nu beneficiază de burse. 
Declaraţia de venituri şi documentele justificative anexate în vederea obţinerii bursei de ajutor 
social constituie înscrisuri cu valoare juridică. Verificarea autencităţii declaraţiilor se poate 
face pe cale legală, la solicitarea organelor de control financiar.. Instituţia de învăţământ 
superior nu poate fi făcută răspunzătoare de consecinţele unor declaraţii false sau incomplete.  
b) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau din plasament 
familial care nu realizează venituri, pentru care bursa se acorda pe toate lunile anului;  
c) studenţii bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, cei infestaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau 
reumatism articular, în baza documentelor medicale eliberate sau vizate de medicii Spitalului 
pentru Studenţi din Bucureşti.  
Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional  în cuantumul unei burse de ajutor social, 
in limita fondurilor repartizate pentru burse. Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda 
de doua ori in decursul anului universitar, la solicitarea studentului, indiferent daca studentul 
este sau nu integralist sau daca mai beneficiază de alta categorie de bursa, astfel: 
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, 
din plasament familial sau din încredinţare a căror familie nu realizează, în ultimele 3 luni un 
venit lunar net pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie, 
stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat bursa;  
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentei/studentului al/a cărui 
soţ/soţie nu realizează alte venituri, o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru 
procurarea lenjeriei copilului nou-născut; 
c) bursele de ajutor social ocazional în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru de 
familie necăsătorit sau căsătorit (cu soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului 
necăsătorit sau căsătorit (cu soţ/soţie care nu realizează venituri).  
I. 2. Bursa de studiu - Criteriul de acordare a bursei de studiu este media generală obţinută în 
anul precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul nota de la admitere. O condiţie 
esenţială pentru a beneficia de bursă, dacă ai media necesară, este să fii integralist, adică să ai 
toate examenele promovate (fără restanţe). Vor beneficia de burse de studiu studenţii cu 
mediile cele mai mari, indiferent dacă se află pe locurile de la buget sau pe locurile cu taxă. 
Pentru situaţiile studenţilor cu medii egale, se dă prioritate studenţilor care au o situaţie 
socială defavorizată. 
1.3. Bursa de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi care au 
rezultate în cercetarea ştiinţifică. 
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1.4. Pentru studenţii cu performanţe ştiinţifice deosebite (lucrări publicate şi/sau comunicate 
la sesiuni ştiinţifice) se acordă burse de performanţă. 
Bursele de merit pentru performanţe ştiinţifice se acordă începând cu anul al II-lea de studii, 
pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii (inclusiv perioada vacanţelor). 
Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului 
universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor. 
La nivelul facultăţilor comisiile de atribuire a burselor sunt alcătuite din: 
Preşedinte: decanul sau prodecanul cu probleme studenţeşti 
Membri: secretarul şef, cadrul didactic responsabil cu sistemul de credite şi student, membru 
în Consiliul facultăţii. 
 
Cazarea studentilor 
Art. 40. Facultatea asigura cazarea studenţilor înscrişi pe locurile de la buget care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
 Media pe anul anterior pentru studentii in Anii II si III sau media de admitere pentru 
studentii din Anul I, invatamant de licenta sau Master, admisi in sesiunile 
Iulie/Septembrie a anului universitar respectiv.   
 Valabil pentru Anii II si III: pentru calcularea mediei de cazare nu se vor lua in 
considerare notele obtinute la mariri sau restante. Conditia pentru a primi cazare 
(inclusiv pentru cazurile sociale) este de a fi integralist (fara restante / amanari / absente 
la examene) dupa incheierea sesiunii de vara (mai – iunie a anului universitar respectiv).  
 Criteriul social este valabil pentru: studentii orfani de ambii parinti, studentii pe 
locurile subventionate proveniti din centre de plasament sau in plasament familial, 
studentii cu handicap grav; situatia sociala grava (ex: venituri scazute) reprezinta criteriu 
doar pentru redistribuiri.  
 Continuitatea  este un criteriu valabil pentru studentii care au beneficiat de cazare din 
partea Facultatii noastre in anul universitar anterior si reprezinta solicitarea de a primi 
cazare in acelasi camin, aceeasi camera. Se tine cont de acest criteriu in limita unei 
diferente de medie de 0,50 puncte.  
Toti studentii Facultatii (inclusiv cetatenii Republicii Moldova, cei de etnie roma, etc.) 
vor fi repartizati pe locurile repartizate de catre Rectorat numai in functie de criteriile 
mai sus mentionate. Alte criterii vor putea fi aplicate numai pe locuri suplimentare 
primite prin redistribuire de la Rectorat. In masura in care Rectoratul va oferi locuri 
suplimentare pentru studentii cetateni ai Republicii Moldova, acestia vor avea prioritate 
pe acele locuri.  
Cazarea se face in urma depunerii unei cereri la sfarsitul anului universitar (iunie). 
Comisia de cazare este formata dintr-un reprezentant al Decanatului (care este si Seful 
Comisiei de cazare), un alt membru al Corpului Profesoral si reprezentanti ai studentilor 
de la fiecare an si de la fiecare sectie (Sociologie si Asistenta sociala; de regula, 
responsabilii cu cazarea sunt sefii de an). Comisia de cazare emite o serie de decizii cu 
privire la cazarea studentilor in anul universitar curent, decizii care stipuleaza criterii si 
reglementari de acces in caminele Universitatii din Bucuresti, si care sunt aduse la 
cunostinta studentilor inaintea inceperii cazarilor (inclusiv prin postarea pe site-ul 
Facultatii la sectiunea “cazare studenti”). Aceste decizii vizeaza: 
 
Calendarul detaliat al cazarii 
o cand se primesc cererile, pe ani de studii;  
o cand se afiseaza pe site-ul Facultatii listele cu studentii care au facut cerere de cazare;  
o corectarea informatiilor gresite pe baza sesizarilor trimise. Sesizarile se trimit prin e-
mail responsabililor de an din Comisia de cazare. Primirea sesizarilor va fi confirmata 
tot prin e-mail.  
o Afisarea pe site si la Facultate a deciziilor Comisiei de cazare (cazati / respinsi) 
- Perioada (zilele si intervalul orar) si locul (locatia si sala) in care pot fi ridicate 
cererile de cazare aprobate de catre Comisia de Cazare;  
- Cererile se ridica personal, cu buletinul sau cartea de identitate.  
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- Studentii ale caror cereri de cazare nu au fost aprobate, pot depune in aceeasi 
perioada cerere de redistribuire. Redistribuirea locurilor neridicate sau refuzate se va 
face dupa aceleasi criterii. Va fi specificata perioada si locul in care se vor ridica cererile 
de redistribuire aprobate.  
Studentii cu debite la plata tarifului de cazare din anul anterior nu vor fi cazati pina nu 
achita aceste debite. 
De asemenea pe site-ul Facultatii vor fi postate informatii cu privire la adresele 
caminelor (si cum se ajunge acolo).  
 

Anexa 9 – admiterea la programe de studii şi finalizarea studiilor 

 

3.1.1.Admitere facultate 
Admiterea în Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială se desfăşoară conform legislaţiei 
în vigoare, Ordinelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei şi în conformitate cu 
metodologia organizării şi desfăşurării examenului de admitere aprobată anual de Senatul 
Universităţii din Bucureşti. Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea concursului de admitere, 
Facultatea va elabora propria metodologie privind organizarea şi desfăşurarea acestuia, care 
va fi aprobată de Consiliul Facultăţii şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 
Admiterea se organizează astfel: 

- Învăţământ de zi: a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat; b) pe locuri cu taxă; 
- Învăţământ la distanţă, pe locuri cu taxă. 
     Potrivit Legii învăţământului (nr.84/1995), artic.59, pot participa la admiterea în 

învăţământul universitar absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat. Absolvenţii de liceu 
cu diploma de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii 2 ani de studii distincţii la 
olimpiade şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, 
mondial sau olimpic, au dreptul de a se înscrie in învăţământul universitar fără susţinerea 
admiterii.  

    La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţenii României, 
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. De 
asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv 
în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Acte necesare la înscriere: diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 
aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au 
eliberat diplome pentru promoţia 2009), certificatul de naştere, în copie legalizată, adeverinţă 
medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii 
tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. in copie, chitanţă de plată a taxei de admitere, persoanele 
care solicită scutirea de taxe de admitere vor prezenta unul din următoarele documente: copii 
legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi), 
adeverinţe de la centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie), adeverinţe din 
care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti (în activitate, 
pensionat sau decedat). 

Candidaţii declaraţi admişi vor prezenta pentru  înmatriculare, la secretariatul 
facultăţii, diploma de bacalaureat în original in termen de maxim 7 zile de la afişarea 
rezultatelor. Neprezentarea diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului admis în 
termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanţat de la buget. În 
cazul candidaţilor declaraţi admişi si care provin de la liceele care nu eliberează diploma de 
bacalaureat în original în intervalul menţionat de noi, se depune la secretariat o adeverinţă 
care să ateste acest fapt precum şi o adeverinţă care sa specifice perioada in care liceul 
respectiv va elibera diplomele de bacalaureat in original. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune pentru înmatriculare, la secretariat, 
în termen de 7 zile chitanţa de plata a taxei pentru primul semestru.  
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Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 
bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia 
legalizată la cealaltă facultate.  

Absolvenţii cu diplomă de licenţă, pot urma o a doua facultate, în regim cu taxă, 
aceştia având obligativitatea să declare dacă au urmat o altă facultate şi perioada în care au 
fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.  

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior particular au dreptul să 
urmeze o a doua specializare în instituţiile de învăţământ superior de stat pe locurile finanţate 
de la buget, numai în urma susţinerii şi reuşitei la concursul de admitere. Un candidat declarat 
admis poate beneficia de finanţare o singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii 
universitare.  

 
3.1.2 Admitere master: 
Art.1Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează anual concurs de admitere în 
învăţământul postuniversitar de masterat, asigurând specializarea în domeniu sau extinderea şi 
perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă. Concursul de admitere în 
învăţământul postuniversitar de masterat se organizează în conformitate cu metodologia 
aprobată anual de Senatul Universităţii din Bucureşti. 
Admiterea se organizează pe programele de masterat: 
- Învăţământ de zi: a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat; b) pe locuri cu taxă; 
- Învăţământ ID pe locuri cu taxă. 
Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere Master: cererea de înscriere; diploma 
de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original; certificatul 
de naştere, în copie legalizată; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanţa taxei de 
înscriere. 
 

3.1.3 Finalizarea studiilor 
Art.2 Studiile în învăţământul superior de licenţă se încheie cu examen de licenţă organizat 
pe baza Legii învăţământului, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei şi a metodologiei Senatului Universităţii din Bucureşti. Examenul de licenţă constă 
în elaborarea şi susţinerea unei lucrări sub coordonarea unui profesor.  Absolvenţii 
primesc diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, media minima de promovare a 
examenului de licenţă fiind 6 (şase). Absolventul învăţământului superior care nu a promovat 
examenul de licenţă poate primi, la cerere, certificat de studii şi foaia matricolă. Absolventul 
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic primeşte un certificat de absolvire o 
dată cu diploma. Perioada de depunere a lucrarii de licenţă (2 lucrări printate si 1 CD cu 
lucrarea în formă electronică) se stabileşte de către Senatul Universităţii. Absolvenţii care au 
promovat examenul de licenţă/disertaţie, primesc adeverinţă de promovare a examenului de 
finalizare a studiilor, cu valabilitate de 12 luni, timp în care se vor elibera diploma şi 
suplimentul la diplomă, în care se specifică titlul obţinut, domeniul şi specializarea urmată. 
Comisiile pentru examenele de licenţă sunt propuse de secretarul ştiinţific şi aprobate de 
consiliul facultăţii. Ele rămân aceleaşi şi pentru sesiunea de iarnă (ianuarie - februarie) a 
anului universitar următor. Finalizarea studiilor de masterat se face prin susţinerea unei 
dizertaţii. Nota minimă de promovare este 6(şase). Absolventul primeşte diploma de master şi 
foaia matricolă. 
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Anexa 10 

Grilă de evaluare a direcţiilor de studii/programelor de master 

Grila de evaluare îşi propune să ghideze evaluarea de-a lungul unor dimensiuni prestabilite, 
fără a avea pretenţia unei obiectivităţi a răspunsurilor. La multe dintre întrebări este dificil, 
dacă nu imposibil, să se ofere răspunsuri factuale. Grila de evaluare implică un grad ridicat de 
subiectivitate, de aceea vă rugăm să însoţiţi, pe cât pos ibil, evaluările dvs. cu comentarii şi 
observaţii.  
  Foarte 

mică 

măsură 

   Foarte 
mare 

măsură 

1 Gradul de noutate a programului pe piaţa academică 
românească 

1 2 3 4 5 

2 Gradul de atractivitate a programului: există o cerere 
reală pentru o astfel de specializare? 

1 2 3 4 5 

3 Există nişe/debuşee profesionale pentru specializarea 
propusă? În ce măsură? 

1 2 3 4 5 

4 Specializarea propusă este clar definită şi delimitată de 
alte specializări conexe? Cât de clar este profilul 
specializării? 

1 2 3 4 5 

5 Gradul în care cursurile propuse se suprapun – ca 
tematică -  cu alte cursuri existente în cadrul facultăţii 

5 4 3 2 1 

6 Doar pentru programele de master: Gradul în care 
conţinutul cursurilor se suprapune cu cel al cursurilor cu 
tematică asemănătoare de la nivel de licenţă 

1 2 3 4 5 

7 Gradul de corespondenţă între titlul cursurilor şi 
conţinutul tematic propus  

1 2 3 4 5 

8 Gradul în care cursurile propuse acoperă domeniul vizat  1 2 3 4 5 

9 Ponderea titularilor de curs cu cel puţin două cursuri în 
cadrul programului propus* 

5 4 3 2 1 

10 Gradul în care titularii de curs sunt specializaţi în 
domeniul tematic al cursului (doctorat, publicaţii sau 
cercetări)** 

1 2 3 4 5 

11 Gradul în care obiectivele cursurilor contribuie la 
realizarea obiectivelor programului 

1 2 3 4 5 
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Anexa 11  
 
PROCEDURA DE INFIINTARE A UNUI CENTRU DE CERCETARE  
 
a. Directorul viitorului Centru de cercetare împreună cu echipa realizează un dosar în care 
prezintă: statutul Centrului de cercetare, organigrama Centrului de cercetare, stat de funcţii în 
care să fie stipulate poziţiile de cercetător (CSI, CSII, CSIII, CS, AC) inginer (I, II, III, etc.), 
administrator financiar, contabil, economist, tehnician, laborant, etc. care urmează a fi scoase 
la concurs, 
b. Tabel nominal cu membrii fondatori al Centrului de cercetare prin care aceştia declară pe 
propria răspundere că nu mai fac parte dintr-un alt Centru de cercetare, 
c. Prezentarea Centrului de cercetare: denumirea centrului, numele directorului de centru, 
gradul didactic, facultatea, domeniul de cercetare, subdomenii de cercetare, tipuri de 
activităţi, resurse (materiale, financiare – contracte derulate/ în derulare de membrii fondatori; 
derulate în ultimii 5 ani cu sumele alocate pe contract, umane – CV-urile membrilor 
fondatori. 
d. Proces verbal de constituire, care conţine decizia membrilor semnatari de a înfiinţa şi de a 
alege un director al centrului 
e. Directorul centrului de cercetare întocmeşte o Cerere de înfiinţare a Centrului de cercetare 
pe care o adresează Rectorului;  
f. Decanul facultăţii aprobă cererea de înfiinţarea a Centrului de cercetare; 
g. Directorul centrului de cercetare depune Dosarul de înfiinţare a centrului la Departamentul 
de cercetare şi transfer tehnologic, din cadrul Universităţii din Bucureşti;  
h. Se înregistrează dosarul la Departamentul de cercetare şi transfer tehnologic, (DCTT) din 
cadrul Universităţii din Bucureşti;  
i. Directorul Departamentul de cercetare şi transfer tehnologic, din cadrul Universităţii din 
Bucureşti verifică documentaţia depusă 
j. Solicitarea de înfiinţare a centrului de cercetare este supusă aprobării Biroului de Senat de 
către directorul Departamentul de cercetare şi transfer tehnologic, din cadrul Universităţii din 
Bucureşti; 
k. Biroul Resurse umane emite decizia de înfiinţare a Centrului de cercetare. 
La aceste documente, mai trebuie adăugat şi un proces verbal privitor la întîlnirea de 
constituire a centrului. Procesul verbal trebuie acordul celor prezenţi asupra înfiinţării 
centrului, precum să semnăturile celor prezenţi.  
 În cadrul Facultăţii funcţionează un registru de cercetare (anexa 13) pentru a ţine evidenţa 
contractelor de cercetare derulate prin Centrele de cercetare din cadrul Facultăţii. Registrul de 
cercetare al facultăţii este un instrument care permite colectarea de date despre cercetările 
derulate de cadrele didactice cu carte muncă. Registrul de cercetare permite evidenţa 
activităţii de cercetare, atît în forma aplicaţiilor depuse, cît şi în forma contractelor de 
cercetare rezultate în urma cîştigării unui proiect de cercetare.Orice cerere de finanţare depus 
la instituţiile de finanţare sau orice contract de cercetare finanţat, înainte de a fi depuse la 
Departamentul de cercetare şi transfer tehnologic, trebuie notat în registrul de cercetare. 
Registrul de cercetare se va afla la biroul decanului în formă fizică, urmînd apoi să fie păstrat 
sub formă electronică, pentru activitatea de raportare cerută de Universitate, la secretarul 
ştiinţific al Facultăţii.  
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Anexa 12 
 
 PROCEDURA UNEI ACHIZIŢII 
 

Pentru demararea  unei proceduri de achiziţie fiecare departament (secretariat, tipografie, 
administraţie, birou, etc ) al facultăţii va întocmi referat de necesitate pentru achiziţiile de 
consumabile, echipamente, servicii sau lucrări care va fi semnat de cel care iniţiază achiziţia, 
avizat de administratorul sef si aprobat de decan. 

Se pot face achizitii numai dacă produsele solicitate sunt cuprinse în planul de 
achiziţii al Universitatii din Bucuresti.  

Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament întocmeşte"Referatul de 
necesitate si "Nota justificativă privind alegerea procedurii"  

Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament trimite "Referatul de necesitate" 
si "Nota justificativă privind alegerea procedurii" la Biroul Aprovizionare  

 Se întocmeşte contractul sau comanda pentru achiziţionarea produselor, documente 
ce trebuie sa fie semnate de Serviciul Administrativ, Oficiul Juridic, Contabilul Sef, 
Ordonatorul de credite, precum şi să poarte viza de control financiar preventive.  

După livrarea produselor acestea sunt recepţionate, întocmindu-se procesul verbal de 
punere in funcţiune (pentru mijloace fixe). Administratorul financiar şi gestionarul pe 
facultate se prezintă la Biroul Inventare, unde se înregistrează în inventar  

Administratorul financiar pe facultate/ departament trimite factura, NIR sau NR/ Bon 
de consum la Biroul Aprovizionare  

Factura fiscală, in original, se semnează pentru bun de plata de către decan, după care 
se întocmeşte ordonanţarea de plată care trebuie sa fie semnata de compartimentul de 
specialitate, serviciul de contabilitate, vizata pentru controlul financiar preventive si aprobata 
de ordonatorul de credite. 

 

 
Anexa 13: Registru cercetare 
 

 

 

 

 

 

Nr înreg. 

registru 

cercetare 
(nr/dată) 

Tipul înregistrării 

Aplicaţie 

depusă/contract 
cîştigat  

Numele 

directorului 

de proiect 

Titlul 

proiectului 

(depus/ 
câştigat)  

Instituţia 

unde a fost 

depus 
proiect 

Valoarea 

(RON / €) 

Durata Echipa 

proiectului 
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ANEXE – Referate administrative şi Acte de Studii pentru studenţi 
 

   
 
 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

Bd.  Mihail Kogălniceanu,  Nr. 36-46, Sector 5, 
Cod poştal  050107, Bucureşti , România 

Tel : +40(21)307 73 70;   +40(21) 307 73 47; 
Fax: +40(1)313 95 75.  

http://www.unibuc.ro 
 

Nr.inreg. ___________ /_________________ 
(Registratura Achizi tii) 

 
APROBAT, 

RECTOR, 
                 Prof.univ.dr. Ioan Panzaru  

 
Referat de nec esitate 

 
Facultate/Departament/Centru de cercetare _____________________________________  
Catedra/Serviciu/Contract ______________________________________________________ 

Adresa beneficiar (locatie exacta de 
__________________________________________________________________________________  
Persoana de contact 
____________________________________________________________________  

Telefon 
______________________________________________________________________________  
Tip Produse     □ Papetarie       □ Hartie     □ Tonere    

  □ Sanitare     □ Feronerie       □ Electrice              

  □ Aparatura laborator    □ Aparate aer conditionat    □ IT       
  □ Materiale curatenie   □ Protectia muncii  □ Mobilier 

      

   □ Altele_____________________ 
Sursa de finantare   □ Buget  □ Venituri   □ Cercetare

i
 

Nec esitatea / oportunitatea achizitiei: _____________________________________________ Va 
rugam sa ne aprobati procurarea urmatoarelor produse: 

Nr. 

Crt 

Denumire 

produs 
U.M. Cant 

Pret  unitar 

estimat 

Valoare 

estimata 
Caracteristici 

1.       

 TOTAL      

 

 
 
Decan/Director de proiect      Intocmit: 
_____________________  

 
Director Departament              Data: 
________________________ 

 
 

   

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  

http://www.unibuc.ro/
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Bd.  Mihail Kogăl niceanu,  Nr. 36-46, Sector 5,  
Cod poştal  050107, Bucureşti, România  

Tel: +40(21)307 73 70;   +40(21) 307 73 47;  
Fax: +40(1)313 95 75.  

http://www.unibuc.ro 

 
 

Nr.inreg. ___________ /_________________ 
(Registratura Achizi tii) 

APROBAT, 
RECTOR, 

Director General Prof.univ.dr. Ioan Panzaru 
 
 
Facultate/Colegiu /Centru de cercetare  
Catedra/Serviciu   

 Nota justificativa  

 privind selectarea procedurii de achizitie  
 

1. Categoria de produse/servicii/ lucrari: .......................................................................................... 
2. Codul de clasificare CPV :..  
3. Valoarea  achizitiei: ........................... lei (fara TVA)  
4. Procedura de achizitie conform legii : ACHIZITIE DIRECTA  
5. Pozitia in Planul Anual de Achizitii/AN 2008: anexa………, art………...; poz……………  
6.Justificarea achizitiei : -  
 Exemplificarea situatiei concrete, conform referatului anexat si a notei de 
fundamentare  

 In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, art.19 din 
OUG 34/2006, propunem spre aprobare abordarea proceduri __ACHIZI TIE 
DIRECTA___ conform pragului valoric de 10000 Euro/cod CPV/an financiar.  

 
In baza celor precizate mai sus, rugam dispuneti , achiziţionarea de 
__________________________________________ 

 
Decan / Director de proiect  
 
 
Şef Birou Achizitii  
 
 
Directia Juridica 
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 Se aprobă gratuit,                            Se aprobă  
   Cu plata sumei de ................. 

 
 

 
Solicitare pentru Rezervare de Sală şi/sau aparatură tehnică  

 

 
 

    Domunle Decan, 
 

Subsemnatul ........................................................  având funcţia de 

.................................. la ...................................................  cu domiciliat în  

.................................... la adresa  

…………………………………………………………………… posesor al cărţii de 

identitate seria …… numărul ……………. eliberat de ................................... la data 

de ......... vă rog să-mi aprobaţi alocarea unei săli cu o capacitate de ........... locuri pe 

dara de .................... în intervalul orar ...................... cu următorul scop: ..................... 

.......................................................................................................................................... 

Solicit aceasta în nume personal / în numele instituţiei : …………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Aparatura tehnică solicitată :  ………………………………………………………….  

Mă angajez personal să răspund pentru eventualele prejudicii aduse Facultăţii de 

organizarea acestei întruniri/ acestui eveniment.  

 

Data :         Semnătura : 

 

 

Rezervarea  sălii(sălilor) …………………. a fost inregistrată pentru data …………… 

Intervalul orar …………. . Aparatura rezervată : ……………………………………… 

 

 

 

Data  înregistrării :       Administrator Sef  
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 

SESIUNEA IUNIE-IULIE  … 

 
 

 Subsemnatul (a)…………. ……………………………………................................…,  
cod numeric personal ...............………………………………………….................................,  
Facultatea……………………………….................................................................................., 
Domeniul...................................………, directia de studii…………........................................... 
.... ............................................................................, promoţia (anul în care s-a absolvit 
facultatea) ……… , forma de învăţământ ZI/ID, vă rog  a-mi aproba înscrierea  la examenul 
de licenţă.   
Menţionez că susţin lucrarea de licenţă cu 
titlul………………………………………………… ………………………………………. 

……………………………………………………………………………….., 
coordonată de ………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 
Data:        Semnătura,  
 
 
 
 
 

TELEFON: 

 E-mail: 
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Cerere transfer 
 

Universitatea_______________________ 
(de unde pleacă) 

Nr.__________/_________________ 

Universitatea 
______________________ 
(unde vine)

 
Nr.__________/____________________ 

 

 DE ACORD, 

 RECTOR, 
 L.S. 

 

DE ACORD,  
RECTOR, 
L.S. 

 
     Domnule Rector,

 

 
     
 Subsemnatul/a____________________________________________student/ă în 
cadrul Universităţii _________________________________________   - Facultatea  / 
Colegiul  de 
__________________________________Specializarea______________________________ 
anul__________, cursuri de zi/frecvenţă redusă/învăţământ la distanţă – fără taxă/cu taxă –  
vă rog să binevoiţi a-mi aproba transferul  în anul _________, anul universitar____________, 
la Universitatea___________________________________________ Facultatea / Colegiul 
de____________________________________, specializarea_________________________, 
cursuri de z i       /frecvenţă redusă      / învăţământ la distanţă      – fără taxă       / cu taxă      

. 
 Solicit acest transfer din următoarele motive: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 Data______________
 Semnătura_______________ 

 AVIZUL FAVORABIL, 
 Decanul facultăţii, 
 

(de unde pleacă)
 

           AVIZUL FAVORABIL, 
           Decanul  facultăţii, 
                 (unde vine)

 

________ 
Se completează în 2 exemplare 
 
 
 Situaţia şcolară, pe ani universitari, a studentului/ei_____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________, 

3 4 

1 2 
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Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________, 
Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________, 
Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________, 
Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________, 
Anul ______/ anul universitar ________________promovat cu media__________________. 
 
 
 Durata studiilor de ____________ani. 
 Secretariatul Facultăţii de _____________________________________________. 
 Confirmăm exactitatea datelor: 
 
 
 
 
  SECRETAR ŞEF 
FACULTATE, 
    
  
 _______________________ 
           

(numele şi prenumele) 

  

   Semnătura, 
  
 ______________________ 
   L.S. 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 
 

 
 
 

 
 

 
     DOMNULE DECAN, 
 

 
 

 
 Subsemnatul(a) 
......................................................................................................... 

absolvent(ă) al(a) cursurilor postuniversitare de master, specializarea 
................................ 

............................................................................................ din cadrul Facultăţii de 
Sociologie şi Asistenţă, forma de învăţământ ID/ZI, promoţia ..................., vă rog să-
mi aprobaţi  inscrierea la examenul de dizertatie , sesiunea.......................... 

 Mentionez ca sustin lucrarea de dizertatie cu titlul 
..........................................................................................................................................

....., coordonată de ..........................................................................  . 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 DATA:       SEMNĂTURA,  
 

 TELEFON: 
 
 C.N.P. : ......................................................  
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DECLARAŢIE 
 

 
 
 

 
 Subsemnatul/Subsemnata 

........................................................................................ 
candidat la master la Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială, specializarea 
......................................................................................................, declar pe propria 

răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi 
pe baza informaţiilor obţinute din surse care nu au fost citate şi indicate, conform 

normelor etice, în note şi în bibliografie. Declar că nu am folosit în mod tacit sau 
ilegal munca altora şi că nici o parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică. Declar că lucrarea nu a mai fost 

prezentată sub această formă vreunei instituţii de învăţământ superior în vederea 
obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
        SEMNATURA, 

       ------------------------------------- 
 
 

 
 

 
Data: 
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D O M N U L E   D E C A N , 

 

 
 

 
 

Subsemnat…, .……………………………………...………………, 
student… în anul I de studii, an universitar 200.../201...a Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, specializarea ..........................................................vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la cursul de limba  ....................................................................  

 

 

 

 

 

Data       Semnătura 

 ……………………..    

 ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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Aprobat Decan, 

 

 

 

D O M N U L E   D E C A N , 

 

 

Subsemnat…, .……………………………………...………………, 
student… în anul …….. de studii, an universitar …………… la Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială, 
specializarea………………………………………directia de studii 

……………………………………………………………………………………. vă 
rog să-mi aprobaţi realizarea lucrării de licenţă cu titlul………………………  

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………..…………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………, 

coordonată  de ……………………………………………………………….…… 

 

Data       Semnătura 

 ……………………..     ……………… 

 

        De acord, 

      Profesor coordonator………… 

 

 

 

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 

 
 

SESIUNEA IUNIE-IULIE  

 

 
 

 Subsemnatul (a)…………. ………………………………………, 
cod numeric personal 

...............…………………………………………..........,  
Facultatea………………………………....................................................., 
Domeniul...................................…………………………………, Directia 

de studii........................................................................................., 
promoţia        (anul în care s-a absolvit facultatea) ……… , forma de 

învăţământ ZI/ID, vă rog a-mi aproba înscrierea  la examenul de licenţă.  
   

 Menţionez că susţin lucrarea de diplomă cu titlul………………… 
…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….., 
coordonată de ……………………………………………………………. 

 

 

 
Data:        Semnătura,  
 

 
 

 
TELEFON: 

E-mail: 
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Domnule Decan, 

 

Subsemnatul……………………………………………………..…., student în anul II, 

la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

specializarea……………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în anul III la 

subspecializarea şi la cursurile opţionale: 

 

Modul 

…………………………………..........................…………………………………………………………  

Semestrul I   

1.………………………………………………………………………………...……  

 

2……………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………...... 

 

 Semestrul II   

 1.………………………………………………………..…………………………… 

 2. 

………………………………………………………………………………………… 

 3. 

…………………………………………..……………………………………………. 

 Menţionez că am luat la cunoştinţă că trebuie să urmez toate 

disciplinele incluse în modulul de subspecializare pentru care am 

optat. 

 

Data:        Semnătura: 

 

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din 

Bucureşti 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 

 

 
D E C I Z I A   

 
NR._____________ / _______________ 

 

  
 În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare: 

 

 Având în vedere cererea studentului (ei) …………….................., 

anul ...................., specializarea..............................................................., 

forma de învăţământ ................................................................................. 

Având în vedere Hotărârea Biroului Consiliului facultăţii,  

 
DECANUL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

 
DISPUNE: 

 
 Art.1. Se întrerup studiile  în anul universitar .................................., 

studentului i).............................................................................................., 

anul ............................., la specializarea 

........................................................,   forma de învăţământ 

.................................................................................... 

 Art.2. Secretariatul facultăţii va aduce la îndeplinire prezenta 

dispoziţie. 

DECAN, 

Prof. univ.dr. Marian Preda 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 

 

 
D E C I Z I A   

 
NR._____________ / _______________ 

 
  
 În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare: 

 Având în vedere cererea studentului (ei) 

……………………............... 

 în anul universitar 200…./201…, semestrul..........................specializare 

master ..................................... ……………….……..forma de învăţământ 

............. 

Având în vedere prevederile planului de şcolarizare pentru anul  

universitar 200…/201…, 

 
DECANUL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 
 

 
DISPUNE: 

 
 Art.1. Se transferă în anul universitar 200 - 201…, studentul 

(a)........................................................................................................... 

la specializare 

master……............................................................................, semestrul 

............................, forma de învăţământ ............. 

 Art.2. Secretariatul va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.  

 

DECAN, 

 

Prof. univ.dr. Marian Preda 
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UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
 

    DOMENIUL SOCIOLOGIE 

 

 
  

 
 

DOMNULE DECAN, 
 

 
  

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………

…… 

nr legitimatie ……., buletin /carte de identitate  - seria……. nr. 

……………..,  admis(ă)  cu media de admitere ………………….. .în 

sesiunea iulie 200..., solicit înscrierea pe locurile subvenţionate de la 

buget. 

 Menţionez că am depus la dosar diploma de bacalaureat ÎN 

ORIGINAL , Seria ……. Nr. …………….. .  

  

 

 

 

Data…………..     Semnătura………………… 

 
 

 
 

Domnului Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
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UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
 

DOMENIUL ASISTENTA            
SOCIALA 

 
 

  
 

 
DOMNULE DECAN, 

 
 

  

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………

…… 

nr. legitimatie …….., luletin /carte de identitate  - seria……. nr. 

……………..,  admis(ă)  cu media de admitere ………………….. .în 

sesiunea iulie 201....., solicit înscrierea pe locurile subvenţionate de la 

buget. 

Menţionez că am depus la dosar diploma de bacalaureat ÎN 

ORIGINAL , Seria ……. Nr. …………….. .  

  

Data…………..     Semnătura………………… 

 

 
 

 
Domnului Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
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UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI  
Facultatea de SociSociologie şi Asistenţă Socială  

Domeniul de licenta 
 
 

FISA DE INSCRIERE1 

la concursul de admitere pentru anul universitar 200../200.. 
                

       Sesiunea IULIE 201 
 

ATENTIE:   
Admiterea in anul universitar 200../200....se organizeaza pe domenii de licenta, pe locuri 
finantate de la Bugetul Statului sau pe locuri cu taxa, la formele de invatamant: ZI, ID-invatamant la 
distanta, IFR-invatamant cu frecventa redusă. 

 
Date personale 
Nume la 
nastere 

 Nume dupa 
casatorie 

 

Initiala tatalui  Prenume  
Fiul/fiica lui  si al  

Actul de 
identitate 

 seria  numarul  

 

CNP (Codul Numeric Personal)              
 

Data 
nasterii 

        Locul 
nasterii/Localitatea/Judetul 

 

 
Nationalitatea  Starea civila  

 
Situatia 
militara 
(completati o 
linie, dupa caz) 

Recrutat-Comisariatul Militar 

Stagiul militar satisfacut, cu livret nr. 
Neincorporabil, cu livret nr. 

 
Domiciliul (de resedinta) 

Localitatea  Strada  Nr.  
Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Judet/sector  Cod2  

 
Adresa in Bucuresti (daca este diferita de domiciliu) 
Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Sector  Cod2  
 

Telefon fix3  Telefon 
mobil 

 

Email  
 
Completeaza obligatoriu candidatii care pina in momentul inscrierii au beneficiat de 
finantare(partiala sau integrala) de la Bugetul Statului (selectati numai un caz): 
 

                                                 
1 ATENTIE: completati cu litere de tipar 
2 Codul postal 
3 Inclusiv prefixul localitatii 
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(a) candidatul este student  
Sunt student la 

Universitatea 
 Localitatea  

Facultatea de   Numarul de ani 
finantati 

 

(b) candidatul a fost student 

La Universitatea  Localitatea  
Facultatea de   Numarul de ani 

finantati  
 

Candidatul a sustinut 
examenul de licenta/absolvire 
(DA/NU) 

 Candidatul poseda o 
diploma de licenta in 
specializarea 

 

  

Data  Semnatura candidatului  

 
Informatii despre liceu 

 
Am absolvit liceul  din localitatea  
Am sustinut bacalaureatul in 
sesiunea 

 cu media generala  

Note obtinute la BAC la anumite 
discipline 
(decise de facultati) 

Proba 1  - 
Obligatoriu   

Nota 
Proba 2 
(Optional)  

Nota 

Limba romana - 
scris 

 

Matematica  

Sociologie  
Psihologie  

Economie  
Filosofie  

Istorie   
Geografie  

 
Informatii suplimentare 

 
Depun :   -  diploma de bacalaureat in original    
 

-  diploma de bacalaureat in copie legalizata  
 
-  adeverinta de absolvire in original   
 

 -   adeverinta de absolvire in copie legalizata 
 
     
 
 

I. OPTIUNI PENTRU ADMITERE 
 

a. Completarea tabelului de mai jos este obligatorie pentru toti candidatii. 
b.    Candidatii vor fi declarati admisi in raport cu media de admitere si cu optiunea exprimata. 

 

 
 ZI - BUGET 

 

ZI – TAXA  

DOMENIU DE STUDIU ŞI 
SPECIALIZĂRI  
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DOMENIU 

 

ID  
IFR  

 
 

II. OPŢIUNI PENTRU SPECIALIZĂRI: 
 
a.Optiunea pentru o anumita specializare (sau directie de studii) se va face in mod liber dupa 
parcurgerea cursurilor din trunchiul comun ( 60-120 de credite). Va rugam sa exprimati intentiile 
dvs. privind viitoarea specializare. Menţionăm că repartizarea pe direcţii de studii se va face în ordinea 
mediei obţinute în anul I de studiu. 
b.Primele optiuni pentru specializările care nu totalizează la sfirsitul trunchiului comun 50 de studenţi pe 
serie/specializare vor fi automat reconvertite în opţiunile indicate în ordinea preferinţelor. 
 

c. specializarile (sau directiile de studii) pentru 
care candidatul intentioneaza sa opteze dupa 
parcurgerea cursurilor din trunchiul comun (60-
120 de credite). 

 
 

 

 

Declaratia candidatului:  

1. Imi asum reponsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscand faptul ca eventualele 
declaratii inexacte sau false pot determina pierderea calitatii de student, concomitent cu 
sanctiunile civile sau penale prevazute de lege. 

2. Am luat cunostinta de prevederile metodologiei privind afisarea rezultatelor si prezentarea 
actelor de studii conform termenelor stabilite. 

 
 

Data 
 

 
 
 

Semnatura candidatului 
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UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
 

 
      DOMENIUL SOCIOLOGIE 

 
 

 
 

DOMNULE DECAN, 
 
 

 

  

 

Subsemnatul 

…………………………………………………………., 

nr. legitimatie ………buletin /carte de identitate  - seria……. nr. 

……………..,admis (ă)  cu media de admitere ………………….. .în 

sesiunea iulie 2010, solicit înscrierea pe locurile cu taxă si anexez Ordinul 

de plată cu nr. ……………………… din data de 

………….………………… 

  

 

Data…………..     Semnătura………………… 

 

 
 

 
Domnului Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
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UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
 

 
 

DOMENIUL 
ASISTENTA SOCIALA 

 
 

 
 

DOMNULE DECAN, 
 

  

 

Subsemnatul 

…………………………………………………………., 

nr. legitimaţie …….., buletin /carte de identitate  - seria……. nr. 

……………..,admis(ă)  cu media de admitere ………………….. .în 

sesiunea iulie 2010, solicit înscrierea pe locurile cu taxă si anexez Ordinul 

de plată cu nr. ………… din data de ……………………. . 

  

 

 

Data…………..     Semnătura………………… 

 
 
 

 
Domnului Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială  
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 
CONCURSUL DE ADMITERE - MASTER 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 200… 

 

FIŞĂ DE INSCRIERE 

 

Specializarea: 
1........……………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 

3.................................................................................................................... 
Forma de învăţământ:          ZI/ID            BUGET/TAXA 

 
Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului din certificatul de 
naştere (scrise cu majuscule)………….. .…… ..………………………  

Cod numeric personal...........................................................................  
 Numele din buletinul de identitate, în cazul în care este schimbat faţă de cel din 

certificatul de naştere (cu majuscule)……………………………………  
Data naşterii: ziua….luna……anul……Locul naşterii………………………  
Domiciliul: localitatea ......................................., str. .......................................  

nr. ...., bl. ....., sc......,ap......, judeţul/sectorul .................................................  
Telefon (cu prefix)……………..Mobil ....................E-mail......................... 

Am absolvit Facultatea de......……………………………………………….  
a Universităţii .............................................................licenţa în anul ..............  
Media anilor de studii : I .........., II ..........., III ........., IV............, V ...............  

Am absolvit liceul …………………………………………………………… 
Locul de muncă :  ..........................................................................................  

 
Declar pe propria răspundere că nu am mai urmat alte forme de studii 

postuniversitare (masterat, studii aprofundate sau doctorat cu frecvenţă) pe locuri 

subvenţionate de la bugetul de stat.  
 Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor prezentate, cunoscând 

faptul că eventualele declaraţii vor determina pierderea locului de studiu, concomitent 
cu sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege.  
 

 Data………………………   Semnătura……………………. 
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D O M N U L E   D E C A N , 

 

 
 

 
Subsemnat…. .……………………………………...…………….......................…, 

student… în anul …….. de studii, an universitar …………… la Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială,  specializarea.....................................,  vă rog să-mi 

aprobaţi un bilet de tabără în 
staţiunea.............................................................................................................., în 
perioada 

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

Data       Semnătura 

  

……………………..     ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ    

                                                 
 


