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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. 

(1) Senatul Universității ”Tibiscus” din Timișoara, denumită în continuare UTT, garantează 

libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă comunitatea universitară şi este cea 

mai înaltă structură decizionară şi deliberativă la nivelul universităţii. 

(2) Senatul își desfășoară activitatea conform regulamentelor proprii de funcționare și care se 

aprobă în cel mult 45 de zile de la preluarea atribuțiilor. 

(3) Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 şi ale Cartei UTT. 

(4) Președintele senatului UTT este ales de senatul UTT prin vot secret și nu poate fi rectorul 

UTT. 

Art. 2. Senatul UTT are un număr de 17 membri, din care 13 reprezentanţi ai personalului didactic 

şi de cercetare ştiinţifică şi 4 reprezentanţi ai studenţilor. 

Art. 3. Membrii Senatului UTT îşi organizează activitatea respectând valorile eticii şi  

practicii universitare, asumându-şi obligaţiile care decurg din acestea. 

 
 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SENATULUI UTT 

Art. 4. 

(1) Mandatul Senatului universitar este de patru ani. 

(2) Persoanele alese în funcţia de membru al Senatului UTT – din rândul cadrelor didactice 

titulare. 

(3) Membrii personalului didactic titular în UTT care au fost aleşi în Senatul UTT îşi păstrează 

mandatul numai atât timp cât au acest statut. 

(4) Cadrele didactice titulare îşi păstrează mandatul de membru în Senatul universitar şi în cazul 

în care, în perioada mandatului, se transferă ca urmare a reorganizării departamentelor la un alt 

departament didactic din cadrul UTT. 

Art. 5. 

(1) Reprezentanţii studenţilor pot fi membri în Senatul UTT cât timp îşi păstrează statutul 

juridic de student. 

(2) Reprezentanţii studenţilor în Senatul UTT sunt aleşi prin votul universal, direct, secret, egal 

şi liber exprimat al tuturor studenţilor din cadrul universităţii. 
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Art. 6. 

(1) În cazul în care se vacantează locuri în Senatul universitar, ca urmare a alegerii în funcţia 

de rector sau a altor situaţii neprevăzute, acestea se vor ocupa de către persoane provenind de 

la aceeaşi structură, pentru menţinerea reprezentativităţii pe facultăţi şi pe  departamente,  după 

cum urmează: 

a) Cu persoane care obţin calitatea în urma organizării de alegeri parţiale pentru completarea 

locurilor vacante. 

b) Alegerile parţiale pentru completarea locurilor se organizează în termen de maximum două 

luni de la vacantare. 

Art. 7. 

(1) Senatul universitar este condus de un preşedinte, ales prin vot secret de către membrii 

acestuia. Preşedintele Senatului conduce şedinţele şi reprezintă acest for în raporturile cu 

Rectorul UTT și Președintele Consiliului de Administrație. 

(2) Președintele Senatului UTT desemnează vivepreședintele senatului pentru a conduce 

ședințele de senat în absența președintelui. În prezența președintelui, vicepreședintele devine 

un membru al senatului. 

Art. 8. 

(1) Senatul universitar stabileşte comisiile de specialitate prin care controlează activitatea 

Rectorului şi monitorizează activitatea Consiliului de Administraţie. 

(2) Comisiile de specialitate ale Senatului UTT sunt următoarele: 

1. Comisia pentru cercetarea științifică și evaluarea personalului didactic; 

2. Comisia pentru imagine universitară și relațiile internaționale; 

3. Comisia pentru învățământ și probleme studențești ; 

4. Comisia pentru evaluare și asigurarea calității; 

5. Comisia pentru relațiile cu alumni, mediul preuniversitar și mediul socio – economic. 

(3) Comisiile sunt coordonate de un preşedinte, iar fiecare membru al Senatului universitar 

poate fi într-una din cele 5 comisii, precum și în comisia de etică universitară; 

(4) Fiecare comisie are în componența sa membri ai Senatului UTT. La solicitarea senatului 

comisiile pot fi completate cu numărul de cadre didactice și studenți precizat de senat, propuse 

de consiliile facultăților. 

(5) Comisiile își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul 

UTT. 

(6) Componenţa nominală a Comisiilor de specialitate ale Senatului UTT este aprobată prin vot 

deschis; 

(7) În subordinea Senatului UTT funcționează departamentele, cu posibilitatea înființării și 

altor structuri. 

(8 ) Comisia de etică universitară activează în cadrul Universității. 

(9) Comisia pentru evaluare și asigurarea calității din UTT se alege respectând normările și 

reglementările în vigoare. 
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Art. 9. 

(1) Senatul UTT îşi desemnează un birou care asigură funcţionarea sa între două şedinţe. 

(2) Biroul Senatului UTT se constituie din: preşedinte, vicepreședinte, consilierul pe probleme 

juridice, preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului şi reprezentantul Ligii Studenților 

din Universitatea Tibiscus din Timișoara. 

(3) Biroul Senatului UTT nu este organ deliberativ, astfel că în cadrul şedinţelor sale nu se 

adoptă hotărâri. 

Art. 10. Senatul universitar beneficiază de spaţii și logistica necesară îndeplinirii sarcinilor 

sale. 

Art. 11. Numai președintele Senatului UTT poate invita la ședințe senatului: președintele 

Consiliului de Administrație, consilierul juridic precum și orice altă persoană care poate sprijini 

activitatea UTT. De asemenea la ședințele senatului președintele senatului poate invita 

reprezentanți ai angajaților, precum și orice alt angajat al Universității. 

Art. 12. 

(1) Revocarea din funcţie a Preşedintelui Senatului UTT se poate realiza numai de către Senatul 

universitar, în situaţiile în care una din faptele sau actele sale este în contradicţie gravă cu 

prevederile Cartei UTT. 

(2) Preşedintele Senatului UTT îşi poate depune demisia la cererea sa, în condiţiile legii. 

 

 

CAPITOLUL III 

FUNCŢIONAREA SENATULUI UTT 

 
Art. 13. 

(1) Senatul universitar se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare. 

(2) Şedinţele ordinare lunare ale Senatului UTT se desfăşoară, de regulă, în ultima zi de joi a 

fiecărei luni, cu excepţia lunii august. 

(3) Senatul UTT este convocat în şedinţe extraordinare de către Președintele Senatului sau la 

cererea a cel puţin 2/3 din numărul de membri. 

(4) Ordinea de zi este stabilită de Biroul Senatului UTT, cu consultarea Președintelui 

Consiliului de Administrație, a Rectorului UTT, este aprobată de președintele senatului şi este 

transmisă membrilor Senatului universitar prin convocator de către secetarul șef al UTT. 

(5) Convocatorul se transmite cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței ordinare. 

Art. 14. 

(1) Şedinţele Senatului universitar se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus 

unul din totalul membrilor săi. 

(2) Hotărârile Senatului universitar se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

(3) Toţi membrii Senatului universitar au drept egal de vot. 

(4) Dreptul de vot se exercită personal şi direct. 

(5) Dreptul de vot nu poate fi delegat. 
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Art. 15. Președintele Senatului UTT contrasemnează procesele-verbale de ședință și 

semnează documentele aprobate de Senatul UTT. 

 
 

CAPITOLUL IV 

COMPETENȚELE ȘI ATRIBUȚIILE SENATULUI UTT 

 
Art. 16. 

(1) Biroul Senatului UTT pregăteşte materialele care vor fi supuse dezbaterii în ședințele plenare 

ale Senatului universitar. 

(2) Elaborează și adoptă Carta Universitară, în strânsă colaborare cu CA al universității, dezbate 

carta cu comunitatea academică, cu propunerile fondatorului și cu avizul consultativ al 

fondatorului; 

(3) Garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

(4) Aprobă, la propunerea rectorului, planul strategic de dezvoltare instituţională academică şi 

planurileoperaţionale; 

(5) Constituie departamentele, comisiile conexe și consiliulștiințific; 

(6) Propune nomenclatorul taxelor de studii și al calendarului de plată; 

(7) Elaborează şi aprobă Codul de Etică şi Deontologie Universitară şi Codul de Asigurare a 

Calităţii; 

(8) Aprobă contractul de management încheiat cu rectorul şi semnat de preşedintele Senatului 

universitar. 

(9) Aprobă regulamentele, codurile şi metodologiile interne prevăzute la articolul art.47 alin. 

(1) din Carta UTT, elaborate de comisiile de specialitate ale Senatului UTT; 

(10) Stabileşte structura anului universitar şi calendarul de desfăşurare a activităţilor 

educaţionale pe semestre de studiu; 

(11) Aprobă, la propunerea rectorului, înfiinţarea, organizarea, reorganizarea, institutelor, 

centrelor de cercetare-dezvoltare şi a altor structuri implicate în activitatea comunităţii academice, 

cu avizul conform al fondatorului/consiliul de administrație; 

(12) Propune înfiinţarea şi desfiinţarea de facultăţi și programe de studii cu avizul conform al 

fondatorului/consiliul de administrație; 

(13) Aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea departamentelor şi a colectivelor, la 

propunerea consiliului facultăţii în care acestea funcţionează cu avizul consultativ al 

fondatorului/consiliul de administrație; 

(14) Propune înfiinţarea de duble specializări, conform procedurilor legale, cu avizul consultativ 

al fondatorului/consiliul de administrație; 

(15) Propune programele universitare de studii, planurile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică 

şi statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare cu avizul consultativ al 

fondatorului/consiliul de administrație; 
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(16) Poate aproba reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru personalul care exercită o 

funcţie de conducere în cadrul Universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul Ministerului 

Educaţiei Naționale; 

(17) Aprobă susţinerea de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte 

instituţii de învăţământ superior sau de cercetare, în condițiile legii; 

(18) Organizează şi aprobă rezultatele evaluării instituţionale interne, la intervale de maxim 5ani; 

(19) Aprobă acordurile de cooperare naţională şi internaţională cu avizul consultativ al 

fondatorului/consiliul de administrație; 

(20) Propune realizarea consorţiilor şi a fuziunilor Universităţii; 

(21) Validează rezultatele admiterii la programele de studiu; 

(22) Validează concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice, de cercetare şi de conducere; 

(23) Propune și validează anual cifra de şcolarizare pe programele de studii, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

(24) Acordă titlurile onorifice conferite de Universitate; 

(25) Avizează componenţa Comisiei de etică universitară; 

(26) Avizează componența comisiilor de specialitate; 

(27) Exercită alte competenţe în domeniul academico-didactic. 

 
Art. 17. Atribuţiile Senatului în relaţia cu rectorul sunt: 

(1) Organizează referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului şi validează 

rezultateleacestuia; 

(2) Poate demite rectorul, cu avizul conform al Fondatorului, cu revocarea din funcţie de către 

Ministerul Educaţiei Naționale, în condiţiile specificate de contractul de management şi conform 

Cartei UTT pentru una din următoarele abateri: nerespectarea contractului de management, 

prejudicii grave aduse intereselor  Universităţii  sau Fondatorului, existenţa  unui conflict de 

interese între rector şi Universitate, condamnare penală; 

(3) încazul revocării din funcţie de către Ministerul Educaţiei Naționale, întermen de 5 zile 

lucrătoare de la data revocării, Senatul UTT desemnează prorectorul sau o altă persoană care 

reprezintă Universitatea; 

(4) În termen de 3 luni de la revocarea din funcţie a rectorului, Senatul UTT finalizează 

procedurile de desemnare a noului rector şi trimite spre confirmare Ministerului Educaţiei 

Naționale numele noului rector. 

 

Art. 18. Atribuţiile Senatului în relaţia cu celelalte funcţii şi structuri de conducere ale 

Universităţii sunt: 

(5) Stabileşte metodologia de desfăşurare a concursurilor publice pentru funcţia de decan şi 

validează rezultatele acestora; 

(6) Validează funcţiile alese de director de departament, şef de colectiv, în condiţiile prevăzute 

de lege şi de Carta UTT; 

(7) Validează consiliile alese ale facultăţilor şi departamentelor; 

(8) Controlează activitatea rectorului prin comisiile de specialitate. 
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Art. 19. Atribuţiile Senatului în relaţia cu membrii comunităţii academice sunt: 

(1) Aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului 

didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

(2) Aprobă acordarea de concediu fără plată, la solicitarea cadrelor didactice titulare, conform 

legii şi prelungirea activităţii după 65 de ani; 

(3) Aprobă măsurile de sancţionare a personalului didactic, care să respecte prevederile din 

Codul muncii, ROI UTT şi alte prevederi ale legislaţiei învigoare; 

(4) Aprobă comisiile de concurs pentru personalul didactic şi comisiile pentru susţinerea tezelor 

de doctorat; 

(5) Se implică în alte acțiuni de monitorizare a activității academice la alte universității; 

(6) Prin comisiile sale de specialitate realizează orice alte activități solicitate de către Consiliul 

de Administrație al UTT pe linia managementului universitar; 

 

Art. 20. Senatul universitar, în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor, adoptă hotărâri. 

Hotărârile Senatului se adoptă cu majoritate simplă a membrilor prezenţi, dacă la vot au participat 

cel puţin 2/3 din totalul de membrilor prezenți ai Senatului. 

 

Art. 21. 

(1) În scopul îndeplinirii misiunii sale, Președintele Senatului UTT poate solicita Consiliului de 

Administrație al UTT și Consiliilor facultăților toate informațiile și documentele necesare. 

(2) Președinții comisiilor de specialitate ale Senatului UTT pot solicita Consiliului de 

Administrație al UTT și Consiliilor facultăților toate informațiile și documentele necesare 

referitoare la domeniul lor de activitate. 

 

Art. 22. 

(3) După adoptare, hotărârile Consiliului de Administrație al UTT se comunică în cel mult 3 zile 

Senatului UTT și se afișează pe site-ul UTT. 

(4) Hotărârile Consiliului de Administrație al UTT sunt repartizate spre consultare şi/sau 

monitorizare comisiilor de specialitate ale Senatului Universitar de către Președintele Senatului 

UTT. 

 

Art. 23. 

Conţinutul modificărilor sau al revizuirilor propuse de senat în Carta UTT conforme prevederilor 

legale și cu avizul consultativ al fondatorului/consiliului de administrație va fi transmis tuturor 

membrilor Senatului universitar cu cel puţin o lună înainte ca acestea să fie supuse la vot. 

 

Art.24. Solicitările individuale ale membrilor comunităţii academice, care, în temeiul 

prevederilor legii sau ale Cartei UTT, sunt în competenţa de aprobare a Senatului UTT, se 

adresează direct acestuia, în scris, prin intermediul Preşedintelui său, care va solicita, după caz, 

avizele necesare şi le va prezenta plenului Senatului UTT în timp util. 
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Art. 25. 

(1) Senatul UTT în exerciţiu are obligaţia să organizeze, cu minimum 6 luni înainte de expirarea 

mandatului său, referendumul privind stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului, să 

elaboreze şi să aprobe metodologia privind alegerea structurilor universitare de conducere şi 

ocuparea funcţiilor de conducere. 

(2) Finalizarea alegerilor funcţiilor şi organismelor de conducere din UTT trebuie să fie realizată 

înainte de expirarea mandatului în curs al Senatului universitar. 

(3) Senatul UTT în exerciţiu se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat, ales prin vot 

universal, direct, secret, egal şi liber exprimat. 

 
 

CAPITOLUL V 

PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL SENATULUI UTT 

 
Art. 26. Calitatea de membru al Senatului UTT se poate pierde și în alte situații decât cele 

prevăzute la articolele 4 alin. (3) și 6 alin. (1) prin: 

(1) demisie; 

(2) revocare; 

(3) la 3 absențe consecutive. 

 

 

CAPITOLUL VI 

STRUCTURILE CONSULTATIVE ALE SENATULUI UTT 

 
Art. 27. 

(1) Prin hotărârea Senatului UTT se poate constitui următoarele structuri consultative care 

funcţionează pe lângă Senatul UTT şi sunt formate din reprezentanţi ai mediului economic şi 

personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern: 

a) Consiliul consultativ academic, format din personalităţi din mediul academic, cultural şi 

profesional; 

b) Consiliul consultativ economic şi social, format din reprezentanţi ai mediului economic 

şi social; 

c) Consiliul consultativ alumni, format din reprezentanţi ai absolvenţilor UTT. 

(2) Structurile consultative constituite sunt invitate de către Preşedintele Senatului UTT şi sunt 

consultate în probleme care privesc strategiile şi politicile în domeniul lor de competenţă. 

(3) Structurile consultative constituite pot fi invitate și de către Fondator sau Rectorul UTT în 

vederea consultării în problemele care privesc strategiile şi politicile în domeniul lor de 

competenţă. 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 28. 

(1) La şedinţele Senatului UTT au calitatea de invitaţi permanenţi , Secretarul Şef al UTT 

pentru a scrie procesul-verbal al ședinței şi un delegat al Sindicatului reprezentativ la nivelul 

universităţii sau un reprezentant al salariațiilor în cazul în care nu există un sindicat 

reprezentativ în cadrul UTT care au drept de opinie, dar nu drept de vot; 

(2) Se recomandă ca președintele CA și membrii Consiliului de Administrație care răspund de 

problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Senatului UTT să fie prezenți la ședințele 

Senatului UTT; 

 

Art. 29. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UTT poate să fie 

modificat şi completat prin hotărâre de senat. 

 

Art. 30. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Senatului UTT, ediția a II-a a 

fost aprobat în Şedinţa Senatului universitar din data de 05.09.2019. 


