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În confoormitate cu prevederilee art. 211 allin. (4) din Legea
L
educaaţiei naţionaale nr. 1/2011 şi ale
art. 90 aalin. (4) dinn Carta Universităţii dde Vest din Timişoara,, Senatul U
Universităţii de Vest
din Tim
mişoara adopptă prezentu
ul regulamennt.
Art. 1. Dispoziții generale – Funcţia dee decan se ocupă prin
n concurs ppublic, orgaanizat de
Rectoruul UVT, laa nivelul fiecărei
f
faccultăţi, în condițiile
c
legii, ale C
Cartei UVT
T și ale
prezentuului regulam
ment.
Art. 2. P
Procedura de concurss pentru ocu
uparea fun
ncţiei de deccan – (1) Prrocedura de concurs
pentru oocuparea funncţiei de deecan cuprindde următoarrele etape:
a) ddepunerea dosarului
d
dee candidaturră;
b) cconsultareaa adunării generale,
g
a membrilorr facultăţii cu priviree la candid
daturi, la
ssolicitarea Rectorului
R
UVT,
U
caz înn care se aplică prevedeerile articolu
lului 4;
c) aavizarea canndidaturilorr de către C onsiliul facultăţii;
d) ddesfășurareea concursullui;
e) vvalidarea reezultatelor concursului
c
de către Seenatul UVT;;
f) nnumirea deccanului prin
n decizia Reectorului UV
VT.
(2) La cconcursul peentru ocupaarea funcţieii de decan pot
p participaa candidaţi din cadrul facultăţii
f
sau din oricare facuultate de pro
ofil din ţarăă ori din străăinătate.
ncția de deecan – (1) C
Candidaţii laa funcţia
Art. 3. Depunereaa dosarului de candidaatură la fun
de decann depun, la Registraturra UVT, dossarul de can
ndidatură, fo
ormat din:
a)
b)
c)
d)

ddeclaraţia de
d candidatu
ură;
ccurriculum vitae;
llista de lucrrări științificce;
pprogramul manageriaal privind conducereea facultăţţii în manndatul 201
16-2020,
ccuprinzând proiectul candidatulu
c
ui cu privire la: 1. Ceercetare, inoovare şi crreaţie; 2.
P
Procesul edducaţional; 3. Manageement şi assigurarea calităţii; 4. Politica dee resurse
uumane; 5. Relaţia cu studenţii şii serviciile pentru stud
denţi; 6. Innternaţionalizare; 7.
R
Rolul facuultăţii în so
ocietate; 8.. Relaţia cu
c alumni; 9. Gestiuunea patrim
moniului,
iinvestiţii, fiinanţare; 10
0. Comunicaare şi imagin
ne instituţio
onală.
e) llista propunnerilor priviind funcţiilee de prodecaan;
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f) angajamentul privind efectuarea a cel puţin 25 ore de activitate managerială, pe
săptămână, în facultate;
g) declaraţia pe proprie răspundere în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de
lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.
(2) Cabinetul Rectorului UVT asigură publicitatea dosarelor de candidatură, prin publicare pe
pagina web a UVT, în secţiunea dedicată Alegeri 2015-2016.
Art. 4. Consultarea adunării generale a membrilor facultăţii – (1) Adunarea generală a
membrilor facultăţii poate fi convocată și consultată cu privire la candidaturile depuse pentru
funcţia de decan, în cadrul unei ședințe conduse de decanul de vârstă, dacă acesta nu
candidează la funcţia de decan, la solicitarea Rectorului.
(2) În cadrul şedinţei adunării generale a membrilor facultăţii, fiecare candidat la funcţia de
decan îşi prezintă programul managerial şi răspunde întrebărilor adresate de membrii
comunităţii academice a facultăţii cu privire la programul managerial şi capacitatea de
aplicare a acestuia.
(3) După încheierea dezbaterilor, adunarea generală a membrilor facultăţii îşi exprimă
susţinerea pentru fiecare candidatură, în mod individual, prin vot direct, secret şi egal.
(4) Propunerile adunării generale a membrilor facultăţii sunt înaintate Consiliului facultăţii,
împreună cu procesul-verbal al şedinţei adunării generale.
Art. 5. Avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii – (1) Candidaturile la funcţia de
decan sunt avizate în şedinţa Consiliului facultăţii, condusă de decanul de vârstă al consiliului,
dacă acesta nu candidează la funcţia de decan.
(2) În cadrul şedinţei Consiliului facultăţii, fiecare candidat la funcţia de decan îşi prezintă
programul managerial şi răspunde întrebărilor adresate de membrii consiliului cu privire la
programul managerial şi capacitatea de aplicare a acestuia.
(3) După încheierea dezbaterilor, Consiliul facultăţii avizează fiecare candidatură, în mod
individual, prin vot direct, secret şi egal.
(4) Hotărârea Consiliului facultăţii de avizare a candidaților la concursul pentru ocuparea
funcţiei de decan se adoptă în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute în Carta UVT.
(5) Consiliul facultăţii are obligaţia legală de a aviza minimum doi candidaţi, membrii
consiliului putând exprima vot favorabil pentru mai multe candidaturi.
(6) Sunt declaraţi avizaţi de către Consiliul facultăţii şi pot participa la concursul public
pentru ocuparea funcţiei de decan candidaţii care au obţinut cel puţin jumătate plus unu din
voturile celor prezenţi.
(7) În cazul în care, în urma analizării candidaturilor de către Consiliul facultăţii, nu sunt
avizați cel puțin doi candidaţi, se va relua procedura de concurs.
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(8) Propunerile Consiliului facultăţii sunt înaintate Rectorului UVT, împreună cu procesulverbal al şedinţei consiliului.
Art. 6. Desfășurarea concursului – (1) Rectorul UVT organizează concursul pentru ocuparea
funcţiei de decan şi prezidează comisia de concurs.
(2) Comisia de concurs este alcătuită din Rectorul UVT şi prorectorii UVT.
(3) Concursul pentru ocuparea funcţiei de decan constă în prezentarea de către candidat a
programului managerial şi un interviu.
(4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului întrebări cu privire la programul
managerial, capacitatea de aplicare a acestuia, concordanţa dintre programul managerial al
candidatului şi programul managerial al rectorului şi gradul de susţinere a candidatului de
către comunitatea academică a facultăţii.
(5) După încheierea audierilor, comisia de concurs stabileşte rezultatul selecţiei, prin vot
direct, deschis şi egal.
(6) Este declarat reușit candidatul care a obținut majoritatea voturilor membrilor comisiei.
(7) În cazul în care, în urma desfășurării concursului, nu este declarat reușit niciun candidat,
se va relua procedura de concurs.
(8) Rezultatele concursului sunt înaintate Senatului UVT, împreună cu procesul-verbal al
comisiei de concurs.
Art. 7. Validarea rezultatelor concursului de către Senatul UVT – (1) Rezultatele
concursului pentru ocuparea funcţiei de decan sunt validate de Senatul UVT, la propunerea
Rectorului UVT, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de Rectorul UVT.
(2) Hotărârea Senatului UVT de validare a rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiei
de decan se adoptă în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute în Carta UVT.
Art. 8. Numirea decanilor – Decanii facultăţilor sunt numiţi în funcţie prin decizia Rectorului
UVT şi îşi încep mandatul de la data emiterii deciziei.
Art. 9. Procedura de desemnare a prodecanilor – (1) Decanii numiţi în funcţie îşi
desemnează prodecanii și le stabilesc atribuțiile, în condițiile legii, ale Cartei UVT și ale
prezentului regulament.
(2) Procedura de desemnare a prodecanilor cuprinde următoarele etape:
a)
b)
c)
d)

depunerea dosarului de candidatură;
consultarea Consiliului facultăţii cu privire la candidaturi;
desemnarea prodecanilor de către decan;
numirea prodecanilor prin decizia Rectorului UVT.

(3) Prodecanii sunt desemnaţi de către decan dintre cadrele didactice ale facultăţii.
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Art. 10. Depunerea dosarului de candidatură la funcția de prodecan – Candidaţii la funcţia
de prodecan depun, la registratura facultăţii, dosarul de candidatură, format din:
a)
b)
c)
d)
e)

declaraţia de candidatură;
curriculum vitae;
lista de lucrări științifice;
acordul scris al candidatului de susţinere a planului managerial al decanului;
angajamentul candidatului privind efectuarea a cel puţin 25 ore de activitate
managerială pe săptămână, în facultate;
f) declaraţia pe proprie răspundere în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de
lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

Art. 11. Consultarea Consiliului facultăţii – (1) Candidaturile la funcţia de prodecan sunt
prezentate în şedinţa Consiliului facultăţii, condusă de decan.
(2) După încheierea prezentărilor, Consiliul facultăţii este consultat cu privire la fiecare
candidatură, exprimându-şi poziţia în mod individual, prin vot direct, secret şi egal.
Art. 12. Desemnarea prodecanilor de către decan – (1) După consultarea Consiliului
facultăţii, decanul desemnează prodecanii.
(2) Propunerile decanului facultăţii privind prodecanii desemnaţi sunt înaintate Rectorului
UVT, împreună cu procesul-verbal al şedinţei consiliului.
Art. 13. Numirea prodecanilor – Prodecanii desemnaţi de decan sunt numiţi prin decizia
Rectorului UVT.
Art. 14. Calendarul procedurii – Procedura de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan şi
cea de desemnare a prodecanilor se desfăşoară conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 1.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Vest din Timişoara
18.12.2015 şi intră în vigoare la data aprobării.
din data de .................
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Anexa nr. 1

Calendarul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru funcţia de decan în
Universitatea de Vest din Timişoara

7 - 11 martie 2016

–

depunerea dosarelor de candidatură pentru funcţia de decan

14 - 17 martie 2016 –
şedinţa adunării generale a membrilor facultăţii şi şedinţa
Consiliului facultăţii de avizare a candidaţilor la funcţia de decan
18 martie 2016

–
transmiterea către Rectorul UVT a proceselor-verbale ale
şedinţei adunării generale a membrilor facultăţii şi ale şedinţei
Consiliului facultăţii de avizare a candidaţilor la funcţia de decan

21 - 23 martie 2016 –

desfăşurarea concursurilor pentru funcţia de decan

24 martie 2016

–
şedinţa Senatului UVT de validare a rezultatelor concursurilor
pentru funcţia de decan

28 martie 2016

–

numirea decanilor, prin decizia Rectorului UVT

29 - 30 martie 2016 –
şedinţa Consiliului facultăţii de consultare cu privire la
candidaţii la funcţia de prodecan
31 martie 2016
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–
numirea prodecanilor desemnaţi de decan, prin decizia
Rectorului UVT

