
Regulament  
privind activitatea Comisiei strategii si politici a Consilului departamentului MMUT 

 
I. CADRUL GENERAL 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei strategii si politici  a 
Consilului departamentului MMUT, precum și relația acesteia cu alte structuri ale departamentului și 
Facultății de Mecanică.  

(2) Regulamentul devine operațional după aprobarea sa de către Consilul departamentului MMUT 

 

II. STRUCTURA ȘI COMPONENȚA 

Art. 2  

Comisia strategii si politici este formată din 3 membri, fiind condusă de un președinte ales prin vot 
deschis în prima ședintă de constituire a comisiei, ordinar pentru un mandat și extraordinar pentru 
situații de indisponibilitate permanentă evidentă a președintelui 

III. ATRIBUȚIILE COMISIEI STRATEGII SI POLITICI 

Art. 3 

Comisia strategii si politici este o comisie de specialitate a Consiliului departamentului, cu următoarele 
atribuții: 

1. Perfecţionarea periodică a planelor de învăţământ şi a programelor analitice în concordanţă cu  
cerinţele pieţei muncii, pe baza unor concepte moderne cu caracter aplicativ şi practic 

2. Revizuirea ofertei de curriculă universitară, regândirea pe baze moderne a specializărilor 
tradiţionale care au adus prestigiu facultăţii pe baza unor plane de învăţământ bine conturate şi 
articulate, care să ofere o continuitate în pregătire 

3. Promovarea de proiecte de cooperare cu specializari similare din tara si cu parteneri din mediul 
economic  

4. Perfecţionarea ofertei educaţionale prin promovarea unor pachete sau module educaţionale 
flexibile şi interdisciplinare. Elaborarea unor ghiduri ale fiecărei specializări, editarea de pliante 
si site-uri de prezentare 

5. Promovarea concursurilor profesionale, a prelegerilor educaţionale şi invitarea periodică a 
reprezentanţilor unor firme de prestigiu şi organizarea unor întâlniri între studenţi şi absolvenţi 
de succes ai specializarilor departamentului. 

6. Incheierea de acorduri, conventii cu firme partenere pentru efectuarea programelor de practica, 
internship si pentru acordarea studentilor de burse private. 

7. Promovarea acţiunilor de tutoriat în vederea sprijinirii studenţilor  
8. Încurajarea permanentă a schimburilor studenţeşti în U.E., în cadrul programului Erasmus +, in 

concordanta cu planurile de internationalizare a programelor de studii in U.P.T. 
9. Urmărirea  îndeplinirii hotărârilor Consiliului în domeniul strategiilor si politicilor 



 

IV. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Art. 4 

(1) Activitatea comisiei strategii si politici se desfășoară în ședințe în plen, ordinare (una pe semestru) sau 
extraordinare, ori de câte ori este necesar 

(2) Ședința este statutară dacă participă minim 2 membri. La sedințe pot fi invitate și alte persoane din 
mediul academic, economic, cultural etc., cu menționarea participării și aprobarea la începutul ședinței 

(2) Președintele comisiei propune ordinea de zi, la care se pot adăuga și alte subiecte, cu aprobarea 
majorității membrilor 

(4) Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți și se consemnează în procesul verbal al ședinței 

(5) Cu excepția unor situații speciale, ședințele comisiei strategii si politici nu se consemnează în procese 
verbale; lucrările ședinței comisiilor se finalizează prin elaborarea de materiale care vor fi înaintate 
Consiliului departamentului 

(6) Comunicarea hotărârilor comisiei respectă principiul transparenței, hotărârile comisiei se aduc la 
cunoștiință celor direct interesați și altor persoane, pe suport electronic sau pe suport de hârtie, ori public 
(când este cazul), prin avizierul și web-site-ul departamentului sau al facultății 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 5 

Prezentul regulament, a fost adoptat de catre Consiliul departamentului MMUT al Universitatii 
POLITEHNICA TIMIȘOARA in data de   17.02.2020,  și intră în vigoare începând cu 24.02.2020 

 

 

 

  


