SECŢIUNEA 5
Consiliul departamentului
Art. 49. Consiliul departamentului reprezintă structura de conducere la nivelul
departamentului, potrivit legii.
Art. 50 (1) Membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal,
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, potrivit legii.
(2) Numărul membrilor consiliului departamentului se stabileşte prin
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Art. 51. Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:
a) veghează la procesul de producere, transmitere şi valorificare a
cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate;
b) răspunde, împreună cu directorul de departament, de alcătuirea
planurilor de învăţământ, a statelor de funcţii, de managementul
cercetării şi al calităţii;
c) răspunde, împreună cu directorul de departament, de selecţia,
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
relaţiilor contractuale de muncă ale personalului, potrivit legii;
d) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în
domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori sau
conferenţiari asociaţi invitaţi, în condiţiile legii;
e) avizează funcţionarea, în cadrul departamentului, pe posturi
distincte, a personalului de cercetare cu contract de muncă pe
perioadă determinată sau nedeterminată;
f) stabileşte, în fişa individuală a postului, activităţile specifice ale
personalului de cercetare din cadrul departamentului, potrivit legii;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii aprobate de Consiliul facultăţii sau
conducerea Universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
k) propune înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau
desfiinţarea departamentului/departamentelor, în condiţiile legii;
l) aprobă, pentru un procent de maximum 5% din numărul studenţilor
cu frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă,
efectuarea a 2 ani de studii într-un singur an, cu excepţia ultimului
an de studii;
m) stabileşte şi aplică, potrivit legii, sancţiunile disciplinare pentru
personalul didactic şi de cercetare:
m1) avertisment scris;
m2) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control.
n) asigură ca propunerea de sancţiune disciplinară să se poată face de
cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului facultăţii;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii aprobate de senatul universitar, de
consiliul de administraţie sau stabilite prin Carta universitară, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

