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REGULAMENT 

AL STUDENŢILOR FACULTĂŢII REPREZENTANŢI ÎN  

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

 

CAP. I STATUTUL STUDENŢILOR REPREZENTANŢI 

 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 1, Capitolul I, din Regulamentul privind reprezentarea 

și activitatea socială a studenților, reprezentarea studenților se întemeiază pe următoarele drepturi 

fundamentale: 

1. de a solicita și a obține informații de la reprezentanții autorizați ai oricărei structuri din 

FSE a Universității din Oradea, în problemele privind drepturile și obligațiile studenților; 

2. de a se implica în activitatea de învățământ și de a face propuneri de discipline opționale 

și facultative; 

3. de a participa la organizarea manifestărilor științifice studențești, la proiecte de cercetare 

finanțate și să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare 

4. de a participa la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor de studiu și a altor 

forme de susținere financiară a studenților; 

5. de a participa la managementul căminelor studențești; 

6. de a exprima opinii și de a face propuneri în legătură cu funcționarea bibliotecii și a bazei 

sportive; 

7. de a reprezenta comunitatea studenților din FSE a Universității din Oradea pe plan 

național și internațional. 

Art. 2. Studentul reprezentant este delegatul studenţilor, ales prin vot, care reprezintă 

interesele acestora în forurile consultative sau decizionale de la nivelul facultății. 

Art. 3. Alegerile studenţilor reprezentanţi în organizațiile cu rol decizional, administrativ sau 

consultativ de la nivelul facultăţilor sau universității sunt organizate de studenţii reprezentanţi în 

Consiliu, pe baza unui calendar aprobat şi ulterior comunicat prin intermediul site-ului facultăţii 

la începutul fiecărui an universitar.  

Art. 4. Studentul reprezentant are dreptul de a iniția propuneri și/sau proiecte în beneficiul 

studenților. 
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Art. 5. Studentul reprezentant are dreptul de a fi informat cu privire la data, ora, locul și ordinea 

de zi ale întâlnirilor sau ședințelor organizațiilor a căror membru este, cu cel puțin trei zile 

înainte de desfășurarea acestora. 

Art. 6. Studentul reprezentant are dreptul de a avea acces la toate informaţiile ce vizează 

activitatea organizației al cărei membru este, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 7. Studentul reprezentant are dreptul de a folosi elemente ce constituie parte a bazei 

materiale a organizației din care face parte sau a facultăţii pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi 

revin din calitatea sa. 

Art. 8. Studentul reprezentant are dreptul de a recupera cursuri, laboratoare sau seminarii, dacă 

pe durata intervalului desfășurării acestora, a fost nevoit să desfășoare activităţi presupuse de 

îndeplinirea obligațiilor ce revin din calitatea sa. 

Art. 9. Studentul reprezentant are dreptul de a beneficia de decont pentru transport, masă şi 

cazare, în cazul exercitării de activități, ce decurg din obligaţiile ce revin din calitatea de student 

reprezentant, în altă localitate decât cea de reşedință sau cea în care se află sediul instituţiei de 

învăţământ. 

Art. 10. Studentul reprezentant are dreptul de a îi fi recunoscute meritele şi/sau recompensate 

activitățile desfăşurate în calitate de student reprezentant. 

Art. 11. Studentul reprezentant are obligaţia să participe la toate activităţile care decurg din 

calitatea pe care o deţine şi de a îşi asuma responsabilități în organizarea şi desfăşurarea acestora. 

Art. 12. Studentul reprezentant are obligaţia ca în activitățile desfăşurate să reprezinte exclusiv 

interesele studenților, indiferent de rasa, naționalitatea, etnia, religia, categoria socială, 

convingerile, vârsta, sexul sau orientarea sexuală a acestora. 

Art. 13. Studentul reprezentant are obligaţia de a nu prezenta opinia unui partid politic. 

Art. 14. Studentul reprezentant are obligaţia de a respecta reglementările Facultății de Științe 

Economice, de a fi la curent și de a informa colegii pe care îi reprezintă cu privire la modificările 

acestora și de a asigura, în măsura în care depinde de el, respectarea acestora de către colegi; 

Art. 15. Studentul reprezentant are obligaţia de a transmite în timp util studenţilor pe care îi 

reprezintă informaţii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile adoptate la nivelul 

organismului al cărui membru este, precum și informații cu privire la desfășurarea de activități 
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știinţifice, culturale, sportive sau de divertisment organizate de/în Facultatea de Științe 

Economice. 

Art. 16. Studentul reprezentant are obligația de a participa la Conferința Semestrială a 

Studenților ? 

Art. 17. Studentul reprezentant are obligaţia de a păstra în permanenţă contactul cu studenţii 

reprezentanţi, omologi sau membri ai organizațiilor superioare ierarhic, şi de a le aduce la 

cunoştință sau comunica cu aceştia pe marginea situațiilor, nelămuririlor sau neregulilor 

apărute/sesizate de/în cadrul grupului de studenți pe care îi reprezintă. 

Art. 18. Studentul reprezentant are obligaţia de a răspunde în fața colegilor pe care îi reprezintă 

cu privire la activitatea desfăşurată în calitatea sa. 

Art. 19. Studentul reprezentant are obligaţia de a informa membrii organismului din care face 

parte sau a aduce la cunoştința organismului de reprezentare superior asupra oricărei 

incompatibilităţi cu calitatea pe care o deține apărută ulterior începerii mandatului său 

Art. 20. Studentul reprezentant are obligația de a nu face abuz de funcția pe care o deține în 

relația cu personalul administrativ sau profesorii colectivității de studenți pe care îi reprezintă 

pentru a obține avantaje personale 

 

Cap. II DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ŞEFULUI DE GRUPĂ 

 

Art. 21. Șeful de grupă are dreptul de a fi informat în legătură cu noutățile de interes general 

pentru grupa pe care o reprezintă (de către cadrele didactice, colegi sau secretariat).  

Art. 22. Șeful de grupă are dreptul de a lua parte, în calitate de observator, la ședințele 

Consiliului Studențesc din cadrul facultății la care este student.  

Art.  23.  Șeful de grupă are obligația de a reprezenta interesele studenților pe care îi reprezintă 

în față profesorilor de seminar, a secretariatului și a conducerii facultății.  

Art.  24. Șeful de grupă are obligația de a menține un contact direct și constant cu colegii pe 

care îi reprezintă pentru a cunoaște situațiile cu care aceștia se confruntă. 

Art. 25. Șeful de grupă are obligația de a menține legătura cu profesorii și personalul 

administrativ (secretariat) care se ocupă de grupa pe care o reprezintă. 
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Art. 26. Șeful de grupă are obligația de a se ocupa de îndeplinirea formalităților necesare 

decontării abonamentelor RATB, vizării legitimațiilor de transport în comun și de repartizarea 

cupoanelor de călătorii CFR.  

Art. 27.  Șeful de grupă are obligația de a transmite șefului de serie observațiile sau 

nemulțumirile colegilor săi de grupă, cu privire la desfășurarea procesului educațional sau alte 

chestiuni administrative. 

Art.  28.  Șeful de grupă are obligația de a transmite colegilor de grupă informațiile primite de la 

reprezentantul de serie, atunci când acestea nu pot fi transmise direct de către acesta 

 

 

Cap. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI MEMBRU AL 

CONSILIULUI FACULTĂȚII 

 

 Art. 29. Studentul membru al Consiliului Facultății are dreptul de a fi informat in legătură 

cu noutățile de interes general pentru anul pe care îl reprezintă (de către cadrele didactice, colegi 

sau secretariat).  

Art. 30. Studentul membru al Consiliului Facultății are dreptul de a lua parte, în calitate de 

observator, la ședințele Senatului Studențesc.  

Art. 31. Studentul membru al Consiliului Facultății are dreptul de a alege și de a fi ales, în 

baza Regulamentelor și a Metodologiilor în vigoare, în diverse comisii, precum Comisia de 

Cazare, Comisia de acordarea a biletelor de tabără, Comisia de acordare a burselor de 

performanță, de merit, de studiu și sociale, Comisia de selectare a beneficiarilor de mobilități de 

studiu internaționale (ex. Erasmus) etc.  

Art. 32. Studentul membru al Consiliului Facultății are obligația de a participa la ședințele 

Consiliului Facultății. 

Art. 33. Studentul membru al Consiliului Facultății are obligația de a se implica activ, în 

calitate de membru cooptat, în acțiunile direcțiilor și serviciilor de specialitate ale Senatului 

Studențesc. 
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Art. 35. Studentul membru al Consiliului Facultății are obligația de a se implica activ, la 

solicitarea colegilor din Consiliul Studenților Facultății sau din Senatul Studențesc, în 

organizarea de diverse activități, evenimente sau proiecte în beneficiul studenților. 

Art. 36. Studentul membru al Consiliului Facultății are obligația de a participa și de a 

reprezenta studenții facultății, la solicitarea reprezentanților conducerii facultății, cu mandatul 

Consiliului Studenților, la activități organizatorice, culturale, științifice sau sportive. 

Art. 37. Studentul membru al Consiliului Facultății are obligația de a redacta anual sau la 

sfârşitul mandatului încredințat un raport de activitate. Aceste rapoarte de activitate trebuie 

aprobate de Consiliul Studenților, care le poate aduce amendamente. În termen de maxim o 

săptămână de la data aprobării, rapoartele vor fi publicate pe site-ul facultăţii. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Articolul 38. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul statut poate atrage 

sancționarea studentului reprezentant prin: 

1. avertisment verbal, la decizia organizației din care face parte sau a unor organizații 

superioare ierarhic; 

2. avertisment scris, la decizia organizației din care face parte sau a unor organizații 

superioare ierarhic; 

3. suspendare până la organizarea unor alegeri anticipate, cu dreptul de a participa la 

acestea; 

4. suspendare până la organizarea unor alegeri anticipate, fără dreptul de a participa la 

acestea. 

Articolul 39. În cazul în care studentul reprezentant dorește să conteste o sancțiune ce i-a fost 

aplicată, se poate adresa prin recurs organizației superioare ierarhic, iar în cazul în care răspunsul 

nu îi este favorabil, poate face apel la Senatul Studențesc. 

 

Regulament aprobat în şedinţa de Consiliu a Facultăţii de Ştiinţe Economice din februarie 

2011. 

 


