UNIVERSITATEAă„ALEXANDRUăIOANăCUZA”ădin IAŞIă
FACULTATEAăDEăFIZIC

REGULAMENTăDEăORGANIZAREăŞIăFUNCŢIONARE
AăFACULT IIăDEăFIZIC
În vederea organizării şi funcţionării în bune condiţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale,
ConsiliulăFacult iiădeăFizic ăadopt ăurm torulăă
REGULAMENT:

I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1 - Facultatea de Fizică este o subdiviziune organizatorică a Universității “Alexandru
Ioan Cuza” din Ia i. Ea funcţionează având la bază cadrul legislativ creat de Legea
Învățământului, Legea privind statutul personalului didactic, de Carta Universității
“Alexandru Ioan Cuza” i regulamentele i reglementările aprobate de Senatul Universității
“Alexandru Ioan Cuza”. Facultatea de Fizică are tradiţie în peisajul academic românesc i
funcționează ca unitate independentă în cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Art. 2 - Facultatea de Fizică beneficiază de autonomie universitară în limitele prevăzute de
Carta Universității, fără a avea personalitate juridică. Ea are dreptul de a-şi alege denumirea şi
sigla, care se supun aprobării Senatului Universităţii. Informațiile relevante despre Facultate
sunt cuprinse i în pagina web a acesteia.
Art. 3 - Facultatea de Fizică beneficiază de libertate academică în domeniile didactic şi
ştiinţific, asumându-şi misiunile stabilite prin Carta Universitaţii şi principiile de organizare şi
funcţionare ale Universității.
Art. 4 - Facultatea de Fizică îşi propune ca misiune realizarea activităţii didactice şi de
cercetare pe baza valorilor academice consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile
promovării calităţii şi eficienţei. Acestea se bazează pe un comportament managerial
antreprenorial care să asigure un echilibru dinamic între Facultate şi mediul în care aceasta
funcţionează. Cadrele didactice i cercetătorii, personalul tehnic i administrativ conlucrează
pentru îndeplinirea misiunii asumate i cre terea continuă a prestigiului Facultății.
Art. 5 - Facultatea de Fizică garantează şi asigură accesul în comunitatea academică în
condiţii de egalitate pentru toţi cetăţenii români, indiferent de sex, apartenenţa etnică,
religioasă, sau socio-culturală. Comunitatea academică a Facultăţii este deschisă şi cetăţenilor
străini în condiţiile legii. În sensul prezentului regulament, comunitatea academică este
constituită din personalul didactic, cercetători, personalul didactic auxiliar şi studenţii
Facultăţii.

Art. 6 - Facultatea promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi dezvoltă
relaţii de colaborare cu entităţi similare din străinătate.
II.ăăORGANIZAREAăȘIăCONDUCEREAăFACULT

II

CapitolulăI:ăStructuraăFacult ii
Art. 7 - Facultatea de Fizică are în componența sa două departamente, cel didactic i cel de
cercetare şi Şcoala doctorală, în structuri propuse de Consiliul Facultăţii şi aprobate de
Senatul Universiăţii, cu respectarea principiilor autonomiei universitare i a valorilor
promovate de Carta Universității “Al.I.Cuza”.
Art. 8 - Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea dispune de personal didactic titular i
asociat, personal de cercetare, personal didactic auxiliar i administrativ.
Art. 9 - Departamentul didactic constituie o structură subordonată Consiliului Facultăţii i este
format din cadrele didactice titulare. Organizarea şi atribuţiile Departamentului didactic se
stabilesc de către Consiliul Facultății în conformitate cu prevederile Hotărârilor Senatului
Universității “Al.I.Cuza”. Departamentul Didactic î i desfă oară activitatea în conformitate cu
Regulamentul activității didactice aprobat de Senat.
Art. 10 - La nivelul departamentului didactic, managementul este asigurat de Directorul de
Departament, ales prin vot direct i secret de membrii acestuia. Directorul de departament
elaborează şi coordonează politicile departamentului în baza unui regulament propriu supus
spre analiză i aprobare Consiliului Facultății.
Art. 11 - coala doctorală este parte integrantă a Facultății de Fizică, iar activitatea ei se
supune prezentului Regulament i a reglementărilor I.O.S.U.D. .
Art. 12 - Departamentul de cercetare al Facultăţii are rolul de a coordona activitatea de
cercetare ştiinţifică, având în structura sa poziții de cercetare ocupate, atât de cadre didactice,
cât şi de personal de cercetare cu normă întreagă, angajat prin concurs. El are state de
funcțiuni de cercetare proprii i este coordonat de un director de departament, numit de
conducerea Universității, la propunerea Consiliului Facultății. În cadrul Departamentului de
cercetare funcţionează centre de cercetare, laboratoare şi grupuri de cercetare.
Art. 13 - Activitatea şi dezvoltarea instituţională a Facultăţii are la bază Planul Strategic de
Dezvoltare aprobat de Consiliu pe o perioadă de 4 ani. În baza acestuia se elaborează Planuri
operaționale anuale de dezvoltare. Activitatea didactică în cadrul Facultăţii se desfăşoară pe
specializări, forme de învăţământ, serii şi ani de studii, grupe şi subgrupe în condiţiile
autonomiei universitare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu dispoziţiile
Cartei Universităţii.
Art. 14 - Departamentele Facultății î i elaborează propriile regulamente care sunt validate de
Consiliul Facultății.

CapitolulăII:ăConducereaăFacult ii
ConsiliulăFacult ii
Art. 15 - Activitatea în Facultate este condusă de Consiliul Facultății din care fac parte cadre
didactice titulare, cercetători ştiinţifici cu normă întreagă în cercetare i studenți ale i în
conformitate cu Carta Universității. Membrii - cadre didactice i cercetători titulari din
Facultate sunt ale i prin vot direct i secret pentru o perioadă de patru ani, de către Adunarea
generală a Facultății, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Senatul
Universității “Al.I.Cuza”. Norma de reprezentare a acestora se propune de către Consiliul
Facultăţii şi se aprobă de către Senatul Universităţii. Reprezentanții studenților sunt stabiliți
în adunările generale ale anilor de studii, în conformitate cu Regulamentul de alegeri a
studenților în structurile de conducere. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății sunt
validați de Consiliul Facultății.
Decanul
Art. 16 - Pre edintele Consiliului Facultății este Decanul. Decanul coordonează activitatea
Biroului Consiliului în vederea aplicării hotărârilor acestuia. Decanul este responsabil în faţa
Consiliului, a Senatului şi a Rectorului.
BiroulăConsiliuluiăFacult ii
Art. 17 - Activitățile curente ale Facultății sunt coordonate de către Biroul Consiliului
Facultății, alcătuit din Decan i Prodecan. Biroul Consiliului Facultăţii este organismul
executiv al Consiliului care se implică în soluţionarea problemelor curente ale Facultăţii şi
aplică hotărârile Consiliului, în intervalul de timp dintre şedinţele sale.
Art.18 - Biroul Consiliului poate convoca, pentru soluționarea problemelor specifice
departamentelor, Biroul Consiliului lărgit, format din membrii Biroului Consiliu i Directorii
de Departamente.
Prodecanul
Art. 19 - Prodecanul are competențe în domeniile de activitate desemnate de Decan.
Prodecanul poate suplini Decanul, cu avizul acestuia, în raporturile cu Universitatea, cu alte
Facultaţi, instituţii sau organisme. Prodecanul răspunde în faţa Consiliului Facultăţii şi a
Decanului.
CapitolulăIIIăActivitateaăAdministrativ
Art. 21 - Activitatea administrativă a Facultății este coordonată de către Administratorul ef
al Facultății care beneficiază de delegare de autoritate din partea Decanului în luarea
deciziilor in domeniul administrării Facultății. Administratorul ef al Facultății este
subordonat, pe linie ierarhică, Decanului Facultăţii, iar sub aspect funcţional, Directorului
General Administrativ al Universităţii.
Art. 22 - Activitatea de Secretariat, gestionarea activității colare a studenților i de relații
publice cu studenții este coordonată de catre Secretarul ef al Facultății.

III.ăăADOPTAREAăȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
Art. 23 - Regulamentul se adoptă de către Consiliul Facultății prin vot deschis cu majoritate
simplă, în prezența a cel puțin 2/3 din membrii acestuia i este validat de către Senatul
Universității "Al.I.Cuza".
Art. 24 - Prezentul Regulament intră în vigoare la data de……………., după validarea lui de
către Senatul Universității i aducerea la cuno tința membrilor Facultății prin postarea pe
pagina web a acesteia.
Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 10.10.2016.

DECAN,
Conf.dr. Sebastian POPESCU

