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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al Comisiei Senatului pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

 

Dată emitere: februarie 2016 

Dată revizuire 1: 

Dată revizuire 2: 

 

Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Carta şi Hotărârile Senatului 

Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică la Universitatea de Artă şi Design 

din Cluj – Napoca. 

(2) Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Carta Universităţii, este subordonată direct Senatului şi realizează 

politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii de Artă 

şi Design din Cluj - Napoca.  

(3) Prin Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, Senatul universitar 

controlează activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de 

administraţie. 

 

CAPITOLUL II 

Structura şi alegerea membrilor 

 

 

Art. 2  

(1) Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică este formată din 5 (cinci) 

membri, şi anume 4 (patru) cadre didactice, respectiv un student. 

(2) Membrii Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică sunt aleşi dintre 

membrii Senatului universitar, pe baza candidaturilor depuse la secretariatul universităţii, 

prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare și al tuturor 
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studenților din cadrul Senatului universitar. Candidaturile sunt însoţite de un curriculum 

vitae. 

 (3) Preşedintele comisiei este ales din cadrul membrilor care formează această comisie 

prin votul direct şi secret al acestora. 

(4) În cazul vacantării sau demiterii unui membru din cadrul comisiei se procedează la 

alegeri parţiale conform principiului enunţat la prezentul articol alin.  (2) şi (3). 

(5) Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică împreună cu 

ceilalţi preşedinţi ai comisiilor de specialitate formează comisia centrală a senatului. 

(6) Durata mandatului Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică este egală 

cu durata mandatului Senatului. 

 

Art. 3 

Preşedintele comisiei are, în principal, următoarele atribuţii: 

a)  convoacă şi conduce şedinţele comisiei; 

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor comisiei; 

c) urmăreşte buna desfăşurarea a activităţilor comisiei; 

d) propune spre aprobare Senatului universităţii modificarea componenţei comisiei, 

excluderea unor membri care absentează nemotivat de la 3 (trei) şedinţe consecutive; 

e) aprobă participarea în calitate de invitat la şedinţele comisiei a cadrelor didactice din 

cadrul universităţii; 

f) asigură păstrarea tuturor documentelor şi materialelor înaintate comisiei precum şi a 

tuturor documentelor realizate de comisie; 

g) prezintă periodic, în faţa Senatului universităţii, rapoartele de monitorizare şi de 

control.  

 

CAPITOLUL III 

Atribuţii 

 

Art. 4 Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică are următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare; 

b) urmăreşte activitatea de cercetare şi creaţie artistică din cadrul programelor de studii şi 

plasarea acesteia în spaţiul contemporan al artei, atât în ceea ce priveşte cercetarea 

cadrelor didactice cât şi cea a studenţilor; 

c) propune strategii de dezvoltare şi afirmare a individualităţii şcolii de artă clujene; 

d) sprijină şi colaborează cu Asociaţia studenţilor în diverse activităţi iniţiate de aceasta; 

e) urmăreşte cerinţele de dezvoltare socio-economică şi culturală a societăţii şi face 

recomandări pentru dezvoltarea de programe comunitare; 

f) analizează procesul de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică din facultăţi 

departamente şi şcoala doctorală;  

g) monitorizează anual rezultatele procesului cercetare ştiinţifică, tezele de doctorat, 

volumele editate, articole publicate; 

h) monitorizează anual rezultatele activităţii de creaţie artistică, precum şi relevanţa 

manifestărilor extra curiculare ale profesorilor şi studenţilor;  

i) întocmeşte anual un raport asupra situaţiei cercetării artistice şi ştiinţifice. 
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CAPITOLUL IV 

Funcţionarea comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

 

Art. 5  

Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică îşi desfăşoară activitatea prin 

sesiuni de lucru lunare şi prin sesiuni extraordinare determinate de solicitarea 

Preşedintelui Senatului sau a altor structuri de conducere ale Universităţii de Artă şi 

Design din Cluj - Napoca.  

 

Art. 6 Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică este legal întrunită dacă sunt 

prezenţi 2/3 din totalul membrilor comisiei. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a şedinţei 

comisiei se finalizează prin propuneri de regulamente sau hotărâri, care se adoptă prin vot 

deschis cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  

 

Art. 7 Modificarea componenţei sau a regulamentului de funcţionare al Comisiei pentru 

cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică se face prin hotărârea Senatului Universităţii de 

Artă şi Design din Cluj - Napoca.  

 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

 

Art. 8 Prezentul regulament a fost dezbătut şi aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii 

de Artă şi Design din Cluj-Napoca din data de 16 februarie 2016. 

 

Art. 9 Modificarea prezentului regulament este de competenţa Senatului UAD Cluj-

Napoca prin vot deschis cu majoritate simplǎ. 

 


