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REGULAMENTUL 
Colegiului Academic al 

Universităţii „TIBISCUS" din Timişoara 

Regulamentul Colegiului Academic concretizează prevederile Cartei Universităţii 
„Tibiscus" din Timişoara. Regulamentul se adoptă şi se modifică cu votul a două treimi din 
membrii Colegiului Academic şi se pune în concordanţă cu normele care decurg din aplicarea 
Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Art. 1 - Colegiul Academic este o structură consultativă care are ca rol principal aplicarea şi 
optimizarea hotărârilor Senatului în domeniul activităţii academice. 

Art. 2 - Colegiul Academic este alcătuit din rector, decanii facultăţilor şi directorii 
departamentelor sau şefii colectivelor subordonate direct Universităţii. Preşedintele Colegiului 
este rectorul. 

Art. 3 - Atribuţiile Colegiului Academic sunt următoarele: 
a) Elaborează regulamentele privind activitatea academică a cadrelor didactice şi studenţilor, pe 

care le supune aprobării Senatului; 
b) Elaborează propuneri de strategie şi politică a dezvoltării instituţionale, pe care le supune 

aprobării Senatului; 
c) Realizează evaluarea activităţii didactice şi academice la nivelul facultăţilor, departamentelor 

şi colectivelor; 
d) Elaborează proiecte privind colaboarea în domeniul activităţilor de predare şi învăţare, prin 

schimburi de studenţi şi cadre didactice, cu instituţii de învăţământ superior, institute de 
cercetare, centre de practică etc. 

Art. 4 - Colegiul Academic se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea Rectorului sau a 
unei treimi din membrii Colegiului Academic. 

Art. 5 - Şedinţele Colegiului Academic sunt convocate, de regula, cu cel puţin trei zile înainte, 
precizându-se ordinea de zi si transmitandu-se documentele ce vor fi discutate. 

Art. 6 - Hotărârile Colegiului Academic se adoptă cu majoritate simplă. 

Art. 7 - Regulamentele şi Hotărârile Colegiului Academic se publică după ce au fost aprobate de 
Senat şi sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi pentru toti membrii comunităţii 
Universităţii „Tibiscus" din Timişoara. 

Art. 8 - Lucrările şedinţelor Colegiului Academic se consemnează de către Secretarul-şef al 
Universităţii în procese verbale, în registre dedicate acestui scop. Copierea proceselor verbale 
este permisă, la cerere, numai cu aprobarea rectorului. 
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