RAPORTUL COMISIEI PENTRU PROBLEME
STUDENŢEŞTI
PREAMBUL
Comisia pentru Probleme Studențești este o comisie de specialitate cu caracter permanent
a Senatului Universitatii din Petroşani, înfiinţată în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale,
ale Cartei Universităţii din Petroşani şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului
Universitatii din Petroşani. Comisia funcţionează în spiritul autonomiei universitare şi se
subordonează Senatului Universitatii din Petroşani, iar relaţiile sale cu celelalte structuri din
universitate sunt relaţii de tip funcţional şi de colaborare.
MISIUNE
Comisia a fost înfiinţată cu scopul de a elabora soluţii de optimizare a procesului
educaţional şi pentru a propune soluţii pe baza cărora forurile superioare să adopte măsuri
pentru rezolvarea problemelor profesionale şi sociale ale studenţilor. Comisia pentru
probleme studenţeşti are misiunea de a identifica şi soluţiona problemele şi de a accesa
oportunităţile acestui sector, de a monitoriza şi îmbunătăţi permanent modul în care se asigură
serviciile sociale, culturale şi sportive pentru studenţii Universităţii.
COMPONENȚA COMISIEI
CPS are în componenţa sa 7 membri (4 cadre didactice titulare şi 3 reprezentanţi
ai studenţilor), după cum urmează:
1. Conf. univ. dr. habil. ANDRIONI Felicia – președinte
2. Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
3. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
4. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU SORIN
5. student IUCAL Ilie
6. student MARCU Lavinia
7. student RAPCEA Maxim
OBIECTIVELE COMISIEI
Obiectivele Comisiei pentru Probleme Studențești sunt următoarele:
- Creșterea calității serviciilor specifice oferite studenților;

- Diversificarea ofertei de servicii oferite studenților;
- Participarea alături de studenți la elaborarea și punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile
și facilitățile oferite acestora;
- Sprijinirea participării studenţilor la concursuri profesionale și la sesiuni științifice naționale și
internaționale ;
- Stimularea şi sprijinirea studenţilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi sportive,
culturale, educative, turistice, artistice, de petrecere a timpului liber, precum şi a altor manifestări
studenţești;
- Armonizarea și promovarea valorilor stiințifice, culturale, sportive și etice în comunitatea
regională, națională și internatională.
PRINCIPALELE REPERE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI
Comisia pentru Probleme Studenţeşti a avut în vedere, în cursul anului 2018
condiţiile de viaţă şi de muncă ale studenţilor, a făcut analize, dezbateri şi consultări în funcție
de solicitări și de necesitățile identificate.
Comisia pentru Probleme Studenţeşti a facilitat accesul cadrelor didactice și ale
studentilor la organizarea unor manifestări specifice vieţii universitare: sesiuni ştiinţifice,
competiţii sportive, concursuri universitare cultural-ştiinţifice şi sportive sau consilierea
reprezentanţilor studenţilor în organizarea unor manifestări cultural-educative.
Comisia a colaborat în acţiunile de prospectare a nevoilor pieței muncii și a promovat
în campusul universitar acţiuni specifice cunoaşterii organizațiilor și firmelor și a nevoilor
lor de personal cu calificări de învățământ superior: târguri de job-uri, mese rotunde, paneluri
profesionale, consiliere în carieră, realizarea profilului vocațional etc.
Principalele activități ale Comisiei pentru probleme studențești sunt evidențiate în tabelul
1, iar activitățile menționate sunt centralizate în funcție de domeniile precizate în Regulamentul
de organizare și funcționare a CPS.
Tabel 1. Activitățile Comisiei pentru probleme studențești (CPS), în anul 2018
Nr.

Domeniu/Activități

Responsabil

îndeplinită/neîndeplinită

crt.
1.

Activitate

În domeniul profesional:
a) colaborează cu reprezentanţii CPS –Birou Senat
studenţilor în Senat şi cu structurile de

Activitate îndeplinită

conducere, la elaborarea documentației
privind activitatea profesională a
studenţilor;
b) verifică asigurarea condiţiilor optime
de studiu în bibliotecă, laboratoare etc.;
c) sprijină participarea studenţilor la
concursuri profesionale şi în realizarea
unor activităţi privind orientarea în
carieră a studenţilor;
d) pe baza raportărilor anuale, a
rezultatelor activităţii profesionale a
studenţilor, comisia cu probleme
studenţeşti
propune
măsuri
de
îmbunătăţire ce vor fi incluse în planul
strategic şi operational;
e) efectuează analize şi prezintă rapoarte
Biroului Senatului sau plenului
Senatului;
f) dezbate şi dă avize şi rezoluţii asupra
altor probleme transmise de Biroul
Senatului sau de plenul Senatului.

2.

În domeniul cercetării ştiinţifice:
a) sprijină organizarea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti şi a unor sesiuni
ştiinţifice studenţeşti periodice la nivel
de programe de studii universitare;
b) stimulează participarea studenţilor la
sesiuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;

c) sprijină editarea în volume a
lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor;

d) analizează anual rezultatele
activităţii de cercetare ştiinţifică
studenţească;
e) urmăreşte respectarea criteriilor de
acordare a burselor studenţeşti.

Rectoratul
Decanatele

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele
CCOC-UPET

Activitate îndeplinită

CPS –Birou Senat

Activitate în curs de derulare

CPS –Birou Senat

Activitate în curs de derulare

CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită (în
funcție de solicitări)

Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Activitate îndeplinită

3.

În domeniul social:
a) colaborează cu structurile de
conducere în procesul de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin
material, în conformitate cu prevederile
Cartei, ale regulamentelor aprobate şi
cu legislaţia în vigoare.
b) urmăreşte respectarea
regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea căminelor studenţesti.

4.

În domeniul cultural - sportiv:
Colaborează cu cadrele didactice si
studenții implicați în activităţi cultural
– sportive şi cu reprezentanţii
Asociaţiei studenţilor în vederea:
a) organizării şi desfăşurării unor
activităţi culturale, educative, artistice,
de petrecere a timpului liber, precum şi
a altor manifestări specifice pentru
student;
b) derulării de parteneriate cu ONGurile culturale;
c) organizării unor manifestări sportive,
turistice şi de agrement pentru studenţi;
d) realizării diferitelor proiecte în
scopul îmbunătăţirii activităţilor
sportive ale studenţilor.

Rectoratul
Decanatele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele
Structura
administrativă
UPET
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Activitate îndeplinită

Rectoratul
Decanatele

Activități îndeplinite

Departamentele
CPS-Facultăți
CPS –Birou Senat

Comisia a susținut în funcție de resursele disponibile, cu respectarea regulamentelor în
vigoare, activitățile studenților axate pe învățământ, cercetare și alte domenii de interes.
Dintre acestea, menţionăm următoarele:


acordarea burselor studențești;



recompensarea studenților cu rezultate bune în activitatea didactică prin acordarea
de bilete în tabere;



realizarea analizei ce vizează opiniile studenților asupra serviciilor oferite în cadrul
Universității din Petroșani;



organizarea festivităților de absolvire a studiilor universitare de licență;



soluționarea problemelor sociale ale studenților (cămin, cantină, burse, ajutoare
sociale) în funcție de solicitări;



furnizarea de activități de tutoriat pe ani și stabilirea responsabililor de programe
de studii din cadrul celor trei facultăți ale Universității din Petroșani în vederea
cunoașterii problemelor privind pregătirea profesională și a problemelor sociale ale
studenților;



încurajarea mobilitãților studențești în cadrul programului european ERASMUS+;



centralizarea și sistematizarea informațiilor cu privire la situația studenților din
Republica Moldova și alte state, înscriși la programele de studii ale Universității
din Petroșani;



primirea și procesarea a peste 200 de dosare ale candidaților din alte state, în cadrul
sesiunilor de admitere la studii universitare de licență, studii universitare de
masterat și studii universitare de doctorat;



realizarea demersurilor specifice privind

identificarea, selecţia, înscrierea în

programele de studii, precum și obţinerea permisului de şedere al studenţilor
străini, prin intermediul Compartimentului Studenți Străini;


furnizarea de activități de consiliere și orientare în carieră prin intermediul
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră a Universității din Petroșani
(CCOC);



informarea absolvenților privind oferta locurilor de muncă;



desfășurarea de activități de planificare a carierei; de explorare a traseelor
educaționale și profesionale; de autocunoaștere și dezvoltare personală; marketing
sau promovare personală destinate studenților UPET, prin intermediul CCOCUPET;



organizarea Simpozionului Național Studențesc „Student, Ştiinţă, Societate”
Ediţia a XVI- a, în cadrul Facultății de Ştiinţe, în perioada 10-12 mai 2018 în
Petroşani;



10-12 mai 2018 și întreaga perioadă premergătoare, a fost dedicată organizării și
desfășurării celei de-a XVI-a ediții a Simpozionului Național Studențesc
GEOECOLOGIA, manifestare științifică cu tradiție a Facultății de Mine. și a

Universității din Petroșani. În vederea derulării în bune condiții atât a procesului
organizatoric cât și a lucrărilor propriu-zise au fost cooptate și în acest an
organizațiile studențești existente în universitate, respectiv: Liga Studenților
Universității din Petroșani (LSUP), Asociația Studenților Basarabeni din Petroșani
(ASBP) și University Of Petrosani Students Union (UPSU).


organizarea Zilelor Tehnicii Studenţeşti Petroşani – ZTSP 2018, Ediţie aniversară,
70 de ani de învăţământ universitar la Petroşani , în cadrul Facultății de I.M.E., în
perioada 10-12 mai 2018 unde au fost înscrise 70 de lucrări cuprinse în şase
secţiuni studenţeşti;



întâlnirea dintre studenţii Facultăţii de I.M.E şi reprezentanţii firmei Philips
Orăştie, în data de 23.05.2018, în cadrul căreia au fost prezentate oportunităţile de
dezvoltare a carierei într-o echipă multinaţională cu mediu de lucru profesionist;



organizarea Balului bobocilor- Miss UPet 2018.

CONCLUZII
Membrii comisiei au fost consultați în vederea elaborării şi modificării unor acte
normative (regulamente, metodologii etc) şi apreciază că există premise favorabile pentru
îmbunătăţirea colaborării cu toate structurile de conducere ale Universităţii din Petroşani. De
asemenea, Comisia a avut o bună colaborare cu studenţii celor trei facultăți din cadrul
Universităţii din Petroșani, răspunzând tuturor solicitărilor venite din partea acestora şi dând
dovadă de implicare în analizarea actelor normative, procedurilor şi regulamentelor, în sprijinul
studenţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Aprobat în Senatul Universității din Petroșani prin Hotărârea nr. 40/21.03.2019.
Președinte,
Conf. univ. dr. habil. Felicia ANDRIONI

