(Extras din Carta USH)
SECŢIUNEA 4
Consiliul facultăţii
Art. 46. Consiliul facultăţii reprezintă organul decizional şi deliberativ al
facultăţii, potrivit legii.
Art. 47 (1) Consiliul facultăţii are în componenţă maximum 75% membri,
cadre didactice şi de cercetare, şi minimum 25% membri studenţi, numărul membrilor
fiind stabilit prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
(2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din facultate, potrivit legii.
(3) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de
către studenţii facultăţii, potrivit legii.
(4) Consiliul facultăţii trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe
departamente, programe de studii, după caz.
Art. 48. Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi
funcţionarea facultăţii;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) avizează minimum 2 candidaţi pentru participarea la concursul
public de selectare a decanului facultăţii;
d) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale
acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi
respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
e) precizează sarcinile didactice şi de cercetare ale personalului
didactic şi de cercetare;
f) avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare;
g) decide asupra normei didactice a personalului didactic care nu
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora,
cu respectarea prevederilor legale;
h) stabileşte completarea normei didactice cu activitate de cercetare
ştiinţifică, în situaţia în care norma didactică minimă nu poate fi
alcătuită potrivit prevederilor legale;
i) stabileşte ca diminuarea normei didactice să fie de cel mult ½ din
norma respectivă, iar ora de cercetare să fie echivalentă cu 0,5 ore
convenţionale, potrivit legii;
j) propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în
domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori
conferenţiari asociaţi invitaţi, cu respectarea prevederilor legale;

