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L CONSTITUIREA SENATULUI A1n

1. Senatul Universitdtii reprezint6 universitarL, garanteazd

libertatea academicd gi este cel mai inalt
nivelul universitii{ii.

de decizie qi deliberare la

2. Senahrl iqi desfh.goard activitatea in itate cu prevederile Codul

Educaliei al Republicii Moldova m.152 17 iulie 2014, cu Statutul

USPEE, CaTtaUSPEE gi ale reglementdri

3. Senatul este alcdtuit din reprezentantii fac ilor - cadre didactice. de

cercetare, studenti, masteranzi 9i
4. Din componenJa Senatului din oficiu parte: rectorul, care este

subdiviziunilor structurale,preqedinte al acestuia, prorectorii qi gefri

directorul bibliotecii, directorul qcolii

afiliate.

le, directorii institutiilor

facultdlilor/subdiviziunilor.
7. Membrii Senatului sunt aleqi la aduriarea generald a corpului

profesoral-didactic d facultdlii prin vot universal, direct, secret qi egal.

8. Candidaturile din partea personalului auxiliar, studentesc,

masteranzilor gi ale doctoranzilor (reprez4tttuti in proporfie de nu mai

pulin de l/5) sunt alese la adunarea geneiald a colectivului respectiv

,uu u t.pr.zentanlilor prin vot universal, direct, secret qi egal. studentii

sint

5. Mandatul Senatului UniversitSlii este pe cirirci ani.

6. Numdrul reprezentan{ilor in Senat ai fiec{rei facultiiti/subdiviziuni se

desemneazd dupd principiul reprezentativilatii 9i egalitdtii in drepturi a

ATRIBUTIILE SENATULUI
2.1 ExamirLezd qi aprobd Planul de dezvoltare

care conduce

lca a Universitdlii in

le gi regulamentele privind
ructurilor componente ale

9. Din componenta Senatului este ales un

activitatea acestuia in absen{a Preqedintel

10. Secretarul qtirntific al Senatului este prin ordinul Rectorului,

II.

planurilor elaborate de facultilti, precum qi p I investitiilor majore
baza
eal

Universitdtii.
2.2 Aprobd acte

organizarca
normative de ordin intern, metodolog
qi funclionarea Universitdtii 9i ale

educalionale.
2.10. Aprobd formaliile de studiu qi dimensiuni

standardelor de calitate.

2.11. Analizeazl rezultatele pregdtirii generale 9i

acestora. cu respefiarea

ale studentilor

(rezultatele sesiunilor de examinare, practicii de de producer etc),



examineazl problemele cu privire la studiul in parallel lE a doua specialitate sau cu

termen redus.
2.12. Aprobd lista nominald a burselor republicane gi cele conferite de Senat etc.

2.13. Aprobi, propunerile consiliilor facult[trilor, cifra de qcolarizare pentru viitorul
an universitar qi metodologia examenului de licenJd,

2.14. Aprob[ rezultatele admiterii la studii in Universitate qi totalurile examenelor de

absolvire a studiilor de licenti qi masterat.

2.15. Aprob6 ddrile de seamd a decanilor despre activitptea qtiinlificd la facultdtile

Universitdlii.
2.1 6. Exatrrineazd,demesurile qi recomanddrile Comisiilof universitare.

2.17. Oryanzeazd qi desfrgoard concursul pentru ocuparea posturilor didactico-

qtiin{ifrce qi inainteazd Consiliului de Areditare qi Atestare al Republicii Moldova

pentru conferirea titlurilor de conferentiar universitar, profesor universitar, acordd

titlul de ,,doctor honoris canzt'-
2.18. Prezint6 CNAA lista specialitdlilor la care se va ygantza preg6tirea cadrelor

qtiinlifice prin doctorat gi postdoctorat.

2.19-. Aprib6 propunerile Consiliilor Facult6tilor pentru desemnarea conducdtorilor

qtiinlifici ai tize\or de doctorat qi le prezintd spre confirmare Consiliului Nalional

pentru Acreditare qi Atestare.
i.ZO. XpoAii perfectarea contractelor de cooperare interulriversitard 9i iniliazd relatii

internationale pe plan gtiinlific, didactic etc.

2.21. Aprob6- suslinerea activitdtii de predare qi cercatare in alte institulii de

inv6ldmdnt superior a cadrelor didactice USPEE; organrleazd in-vitarea, Po o duratd

determinatd; a unor cadre didactice universitare gi a altor specialiqti notorii, din lard

sau din str6indtate (in calitate de cadre didactice universitEre asociate) .

2.22. Aprobd structura gi componen1a Comisiei de Etic6 Universitard qi a Consiliului

pentru evaluarea qi asigurarea calitdtii.
2.23. Senatul 

'uptobA, 
infiinlarea, reorganizarpa sau desfiinlarea de

facult6li/sp ecializdn,centre sau laboratoare de cercetare, alinici universitare.

2.2a. Aprib6 propunerile Consiliului de Adminishalie dp acordare a anului sabatic.

2.25. Aprob6 cererile de concediu fdri platd a\e personalului didactic.care solicitii sd

se specializeze sa.|_ sd participe la programe de celcetare qtiintificS 9i creatie

universitar6 in tar6 sau in str[indtate.

2.26. Aprob6 ia propunerea Consiliului de Administralie premieri ale salaria{ilor

Universit5lii.
2.27. Anaa1 examineazl raporful Rectorului cu privirq la activitatea instituiiei de

inv6Jdmint, confirm6 dirile de seama ale subdiviziunilof didactico-qtiintifice, tehno-

administrative qi ale Consiliului de Administratie'

2.28. Aprob[ perioadele de efectuare a concediului de Qdihnd pentru toate cadrele

didactice titulare, conform legii;
2.29. Adopt6 alte decizii, vizilndmisiunea gi obiectivele Universitilii.

m. $EDINTELE SENATULUI
3.1. Senatul se intruneqte in gedin!6 ordinard o datii in lurid, in ultima joi a lunii.

3.2. Senatul se poate intruni in qedinte extraordinare ori pe cite orieste necesar.

3.3. Senatul iqi desftqoard activitatea in baza Planuluii aprobat la prima qedintd a

fiecdrui an de studii.
3.4. $edin{a este pregdtitl de secretarul gtiintific, raportorii qi coraportorii

chestiunilor prevdzute pentru discutie la gedinta'

3.5. Desfbg**.u qedinlelor Senatului necesitd o particiflare minimd de2l3 din totalul

membrilor Senatului.



IV.

3.6. Senatorii sunt obligati sd fie prezenti la qedintele Senatului gi sd se inregistreze

pe lista de prezentE, inainte de inceperea acestora.

3.7. Senatorii care nu pot lua parte la qedinle, din motivg argumentate, vor hebui sl
anun1e din timp secretarul qtiinfifrc al Senatului USPEE, men{ion6nd cauzele care ii
impiedicd sd participe.
3.8. gedinta Senatului se desfbgoarf, conform planului de activitate al Senatului gi

a ordinii de zi, propusd de secretarul gtiinlific al Senatului $i aprobatii de preqedintele

Senatului
3.9. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la inceputul qedinlei

cu votul majoritdJii membrilor Senatului prezenti.

3.10. gedin{a Senatului este prezidatd de pregedintele senatului qi asistatd de

secretarul qtiintific.
3.11. Votul senatorilor are caracter personal qi se exprimd in plenul Senatului.

3.12. Hotnririle Senatului se adopt5, de regul6, prin vot depchis cu o majoritate simplE

de voturi. Hot6ririle privind suplinirea funcliilor de profesor universitar gi de

conferentiar universitar, precum gi cele privind confe4irea titlurilor qtiintifice de

profesor universitar, de conferentiar universitar, se adoptd prin vot secret. Pentru

votul secret se folosesc buletine de vot.
3.13. Punctele prevd.zute pe ordinea de zi a Senatuluil cu exceptia audierii unor

informdri sau conferinte, se finalizeazdprtn:
regulamente;
hotiirdri;
validdri sau invalidiri;
declaratii publice referitoare la probleme qi evenimente de importan{d majord pentru

Universitate.
3.14. Hotdririle aprobate sunt redactate in form6 final{, semnate de preqedinte qi

secretarul qtiintific, se inregistre azd Si se fac publice in termen de cinci zile lucrdtoare.

3.15. Hotdririle Senatului sint obligatorii pentru toate subdiviziunile Universititii.
3.16. Pregedintele qi secretarul Senatului organizeazd controlul sistematic asupra

executdrii hotIririlor Senatului.
3. 1 7. Lucrdrile qedintelor Senatului, se consemn eaz6" in ppocese-verbale.

Drepturile qi obtigafiile senatorilor
4.1. Senatorii au urmdtoarele drepturi qi obligatii:
sd participe la qedintele Senatului;
s6-qi exprime liber opiniile privind problemele analizate;

sd participe prin vot deschis sau secret, dvpdcaz,la luarea deciziilor;

s6 propunl Senatului spre discu{ie a problemelor pe cpre le considerd importante

p.tttto-Universitate, pentru comunitatea universitard sau pentru facultatea pe care o

rcprezintd;
s6 interpeleze structurile Senatului precum qi conducerea executivd sau administrativ6

a Universit[1ii;
s6 cunoascd legislatia in domeniul invdldmdntului sqperior precum gi legislaJia

specificd din domeniul in care activeazd.

4.2. Drepturile qi obligatiile de mai sus se vor exercita qi; respectiv, indeplini cu bund

credinl6 qi in mod rezonabil, cu respectarea deontologiei gi eticii academice.

4.3 Calitatea de senator se pierde prin:
{ Demisie;
./ Alegerea sau numirea intr-o funclie executivd inpompatibild cu calitatea de

senator;
,/ incetarea raporturilor de muncd cu Universitatea, in calitate de cadru didactic sau

de cercetare titular, pebazdde contract de muncd pe duratd nedeterminatd.



l,

IV. IDilFPOTATIIX',TNALE
4.1, Prin prezentul Regulament se abrpg6

Semtuld USPEE din 15 mai 2009.

4,,21 Prezontul Regulament, modificfuile $
Serbtul Universitiilii. :

4,3] Regulamontul se pune in aplicare de ll data

de fimcflonae a

ulteri.oqre se adopt6 do

sah.


