REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE
ȘTIINȚA MEDIULUI DIN CADRUL
FACULTĂŢII DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Mediului (FȘIM) îşi stabileşte structura în conformitate cu
prevederile Cartei Universităţii, cu necesităţile didactice, ştiinţifice şi cu bugetul alocat, şi în baza
autonomiei universitare în domeniul ştiinţific, didactic, financiar, administrativ, cu respectarea
reglementărilor existente.
Departamentul Știința Mediului
La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, Departamentul de Știința Mediului are 19
membri.
1. Departamentul este unitatea academică de bază a Universităţii, ce reuneşte şi gestionează unul sau
mai multe domenii de studii sau programe de specializare şi răspunde de funcţionarea lor, în
condiţiile autonomiei universitare.
2. Departamentul se înfiinţează în funcţie de programele de studii şi de cercetare ştiinţifică dintr-o
facultate sau interdisciplinar din mai multe facultăţi, respectând criteriul de sustenabilitate financiară
şi cel de performanţă academică.
3. Înfiinţarea departamentului trebuie să aibă în vedere: asigurarea calităţii procesului didactic şi
competitivitatea pe plan didactic, ştiinţific şi tehnologic; infrastructura necesară pentru personalul
didactic, didactic auxiliar şi de cercetare; secretariat propriu; să poată susţine programe de studii la
toate nivelurile, bibliotecă de specialitate.
4. Structura academică a departamentului cuprinde: plenul departamentului; colectivul departamentului;
consiliul departamentului; directorul de departament.
5. Din Plenul departamentului fac parte toate cadrele didactice și/sau de cercetare angajate cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, membre ale departamentului.
6. Colectivul departamentului este format din toate cadrele didactice şi/sau de cercetare angajate cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
7. Cercetătorii membri ai unui departament se pot pronunţa exclusiv cu privire la aspectele care vizează
cercetarea, nu și la cele didactice.
8. Departamentul organizează şi gestionează domeniul de studiu Știința Mediului cu următoarele
programe :
-

Nivel licență
1

-

Specializarea Știința mediului, linia română și maghiară

-

Specializarea Geografia mediului

-

Nivel master

-

Specializarea Evaluarea riscului și securitatea mediului

-

Specializarea Gestiunea și protecția mediului

-

Specializarea Calitatea mediului și surse energetice .

9. Departamentul poate înfiinţa centre sau laboratoare, care funcţionează ca unităţi distincte, cu buget
propriu, în cadrul UBB.
10. În funcţie de specificul activităţii didactice şi de cercetare, departamentele pot constitui grupuri de
cercetare sau alte tipuri de unităţi, prin cooperarea cu alte entităţi.
11. Departamentul are ca principale competenţe cele prevăzute la art. 80 din Carta UBB.
12. Hotărârile departamentelor se supun spre aprobare Consiliului facultăţii, atunci când legea sau
reglementările Universităţii prevăd această procedură.
13. Cadrele didactice de la o linie de studii dintr-o facultate sau din mai multe facultăţi se pot organiza în
departamente.
14. Cadrele didactice de la o linie de studii pot constitui un departament împreună cu celelalte linii de
studii din facultate.
15. Persoanele aparţinând liniilor de studii pot opta pentru integrarea în oricare dintre departamentele
facultăţii.
Consiliul departamentului
16. Consiliul departamentului este format din cadre didactice si de cercetare titulare, in calitate de
membri.
17. Au dreptul de a alege membrii consiliului departamentului toate cadrele didactice si de cercetare
titulare din departament.
18. Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal, direct si secret al
cadrele didactice si de cercetare titulare din departament, cu respectarea prevederilor
Regulamentului General privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere ale UBB din
13.07.2015 şi ale Ordinului MECS nr. 3751/2015. Un membru al Consiliului departamentului poate fi
revocat la propunerea Directorului departamentului sau a 1/3 dintre membrii departamentului, cu
votul majorităţii membrilor acestuia.
19. Consiliul departamentului, în care directorul de departament este membru de drept, realizează
conducerea operativă a departamentului. Consiliul departamentului se compune din 4 membri
20. Componenţa Consiliului trebuie să asigure reprezentativitatea programelor de studiu sau de
specializare.
21. Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, premii,
publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi
invitaţi, se avizează de consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul facultăţii (a se vedea art.
296 din LEN)
Alte dispoziţii
22. Respectând caracterul interdisciplinar, transdisciplinar și multidiciplinar al FSIM, precizăm că nu se
poate face o delimitare strictă a spaţiile destinate realizării procesului didactic și de cercetare, astfel
ȋncât toate acestea vor deservi atât ISUMADECIP, cât și celelalte structuri existente ȋn cadrul
facultăţii noastre (departamente, centre de cercetare, școală doctorală etc).
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23. Orice dispoziţie din prezentul Regulament se interpretează şi se completează în conformitate cu
legislaţia naţională, cu dispoziţiile Cartei şi ale Regulamentelor Universităţii în vigoare la acel
moment.
24. Dispoziţiile acestui Regulament pot fi modificate cu aprobarea Consiliului departamentului.
25. Prezentul regulament intră în vigoare ca urmare a aprobării de către Consiliul departamentului în
ședința departamentelor reunite din data de 19.01.2016.

Cluj-Napoca
Noiembrie 2015
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