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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
SENATULUI UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ
ÎN MANDATUL 2016 – 2020

1. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE SENATULUI UED
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj (UED) reprezintă comunitatea universitară şi este
cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.
Senatul este garantul libertăţii academice şi al autonomiei universitare.
Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile:
•
•
•

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Cartei Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.
Atribuţiile Senatului UED sunt cele prevăzute în art. 43, alin. 8 al Cartei Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj şi art. 10, alin 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UED.

2. ORGANIZAREA SENATULUI UED

2.1. Structura Senatului UED
În conformitate cu prevederile legale, activitatea Senatului universitar este condusă de un preşedinte,
ales prin votul secret al membrilor senatului, în prima şedinţă a acestuia.
Atribuţiile preşedintelui Senatului UED sunt precizate în art. 44, alin. 1 al Cartei Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj şi art. 11, alin 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UED.
Numărul şi procedura de alegere a membrilor Senatului, precum şi durata mandatului acestora sunt
reglementate prin Carta Universităţii şi respectiv, prin Metodologia de alegeri.
Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai
studenţilor, cu respectarea principiului reprezentativităţii, conform Art. 207, alin. (7) din Legea
educaţiei.
Componenţa şi mărimea Senatului universitar sunt stabilite prin Carta universitară şi Metodologia de
alegeri înaintea alegerilor, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea
comunităţii academice, fiind păstrată pe durata mandatului.
Reprezentarea în Senat a cadrelor didactice titulare se face proporţional cu numărul de posturi
ocupate în statele de funcţiuni ale structurilor din care provin.
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Reprezentarea studenţilor în Senat se face proporţional cu numărul studenţilor din fiecare facultate,
la toate formele de studii cu frecvenţă, înmatriculaţi la începutul anului universitar în care au loc
alegerile.
La finalul mandatului 2016-2020, componenţa Senatului UED a fost următoarea:
•
•
•
•
•
•
•

Conf. univ. dr. Sorin Blaj – cadru didactic reprezentant al cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice (Preşedinte)
Lector univ. dr. Nistorescu Alina Maria – reprezentantă a cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice
Lector univ. dr. Negruţiu Corina – reprezentantă a cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept
Lector univ. dr. Bona Georgescu Speranţa Daniela Maria – reprezentantă a cadrelor didactice ale
Facultăţii de Drept
Cotruţă Romina Mihaela – reprezentantă a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice
Mihăilescu Bianca Elena – reprezentantă a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice
Teleabă Sorin – reprezentant al studenţilor Facultăţii de Drept

2.2. Comisiile Senatului UED
a) Comisia pentru programe de studii (studii universitare licenţă şi masterat, postuniversitare,
formare continuă, asigurarea şi evaluarea calităţii, cooperare internaţională, evaluarea şi dezvoltarea
carierei profesionale a cadrelor didactice, relaţii internaţionale şi integrare);
b) Comisia pentru cercetare ştiinţifică (cercetare ştiinţifică, inovare, parteneriate naţionale/
internaţionale, proiecte naţionale şi internaţionale, titluri ştiinţifice şi onorifice);
c) Comisia pentru guvernanţă universitară (evaluare academică si acreditare, planuri strategice,
planuri operaționale, contract de management, indicatori de performanță, monitorizarea activităţilor
economico-financiare, tehnice şi administrative, gestionarea patrimoniului);
d) Comisia pentru activitățile studenţilor (activităţi sociale, culturale şi sportive, mobilităţi naţionale
şi internaţionale).
Comisiile sunt prezidate de un membru al Senatului şi pot cuprinde, pe lângă membrii Senatului,
reprezentanţi ai facultăţilor, institutelor, centrelor de cercetare şi ai serviciilor tehnic – administrative.
Numărul şi componenţa comisiilor se stabileşte de Senat.
Comisiile Senatului elaborează regulamentele, pregătesc proiectele de hotărâri în domeniile specifice
şi activează în conformitate cu normele şi principiile statuate la nivel naţional (Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior etc.), internaţional, precum şi ale Cartei universitare.
Comisiile Senatului elaborează materiale şi rapoarte, semnate de preşedinţii şi membrii acestora, ce
vor fi supuse dezbaterii şi aprobării în plen.
2

3. ACTIVITATEA SENATULUI UED
Pentru buna desfășurarea a activității Senatului acesta a elaborat Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Senatului universitar. Acesta a fost aprobat în şedinţa din 30.05.2018 prin HS nr. 27.

3.1. Şedinţe ale Senatului UED
Pe parcursul mandatului 2016 – 2020, Senatul UED s-a întrunit în 47 de şedinţe ordinare şi
extraordinare.
Desfăşurarea acestor şedinţe în perioada mandatului este prezentată în tabelul de mai jos:
Anul
2016
2017
2018
2019
2020
2016 – 2020

Nr. şedinţe
9
12
11
10
6
47

S-au desfăşurat în medie aproape 12 şedinţe de senat pe an, adică o şedinţă pe lună.

3.2. Hotărâri ale Senatului UED
Pe parcursul mandatului 2016 – 2020, Senatul UED a adoptat 211 Hotărâri.
Emiterea Hotărârilor de Senat în perioada mandatului este prezentată în tabelul de mai jos:
Anul
2016
2017
2018
2019
2020
2016 – 2020

Nr. hotărâri
26
39
60
64
22
211

S-au emis în medie 52,75 hotărâri de senat pe an, adică o medie de aproape 4,5 hotărâri pe şedinţă
(4,49).

3.3. Regulamente aprobate
Perioada 2016 – 2020 a fost poate cea mai laborioasă şi dificilă din întreaga existenţă a Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj, fiind necesară adoptarea sau modificarea şi completarea a numeroase
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acte legislative interne constând în regulamente, metodologii şi proceduri pentru a asigura
funcţionarea în cele mai bune condiţii a activităţii universităţii.
Astfel, în perioada 2016 – 2020, au fost aprobate prin Hotărâri de senat un număr de 83 de astfel de
acte legislative ale UED, reprezentând aproape 40% din totalul acestora (39,3%):
Anul
2016
2017
2018
2019
2020
2016 – 2020

Nr. acte legislative
4
9
26
32
13
83

Din analiza Hotărârilor de Senat emise în mandatul 2016 – 2020 se poate constata faptul că
majoritatea au vizat probleme privind activitatea didactică (regulamente, metodologii şi proceduri de
studii, structura activităţilor, oferta educaţională, admitere la programele de licenţă şi de masterat,
programe de studii şi planuri de învăţământ, formarea continuă, finalizarea studiilor de licenţă şi de
masterat etc.), respectiv aspecte privind resursele umane (concursuri didactice, metodologii de
evaluare, cadre didactice asociate, activităţi didactice desfăşurate în alte universităţi, menţinerea în
activitate după împlinirea vârstei de pensionare, state de funcţii etc.).
Cele două categorii de probleme însumează mai mult de două treimi din totalul hotărârilor luate de
către senat.

4. CONCLUZII
Prin activitatea sa, Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a încercat şi a reuşit să respecte
atribuţiile ce îi reveneau conform prevederilor legale, contribuind la asigurarea unui climat
democratic şi echilibrat de desfăşurare a activităţii în cadrul universităţii noastre.
Preocupările principale au vizat:
•
•

•
•

Încurajarea libertăţii de expresie a membrilor senatului în cadrul activităţii Senatului UED.
Asigurarea unui echilibru în universitate între conducerea executivă şi facultăţi
Dovadă în privinţa acestei atitudini echilibrate este participarea rectorului, decanilor şi directorilor de
departament în calitate de invitaţi, la majoritatea şedinţelor Senatului UED.
Promovarea unei atitudini colegiale faţă de întreg personalul didactic şi nedidactic din UED.
Încurajarea participării studenţilor membri ai senatului la luarea deciziilor.
Studenţii au avut o pondere de 42,8%, 3 din cei 7 membri ai Senatului UED fiind studenţi, 2 de la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi 1 de la Facultatea de Drept.
Se poate aprecia că a fost asigurată o reprezentare foarte bună a studenţilor, care a situat
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj la cel mai înalt nivel din ţară din acest punct de vedere.
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Apreciem că Senatul UED a încercat – şi, în marea majoritate a cazurilor, a reuşit – să rezolve în mod
corespunzător problemele apărute, îndeplinindu-şi în mod onorabil misiunea asumată. Cu siguranţă,
multe dintre activităţile desfăşurate se puteau derula în condiţii mai bune. Dar, de fiecare dată,
senatul universitar a acţionat cu onestitate şi bună credinţă, respectând legea, pentru promovarea
valorilor academice definitorii pentru universitatea noastră şi pentru găsirea celor mai bune soluţii de
rezolvare a problemelor.
Fără îndoială că experienţa acumulată în acest mandat va fi reţinută şi folosită pentru îmbunătăţirea
activităţii în mandatele viitoare.

11 martie 2020

Preşedinte Senat UED

Conf. univ. dr. Blaj Sorin
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