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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

a Comisiei pentru Relaţii Naţionale şi Internaţionale 
a Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 

 
 
Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE  
 

Comisia pentru Relaţii nationale si internaţionale a Senatului analizează stadiul 
actual şi monitorizează evoluţia continuă a acordurilor UVVG cu parteneri străini si 
romani, a prezenţei UVVG în reţele internaţionale de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, şi 
propune politici şi strategii menite să eficientizeze acest domeniu. Comisia propune 
Senatului validarea noilor parteneriate nationae si internaţionale ale UVVG.  

Art. 1. Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale a Senatului Universităţii 
de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad funcţionează în conformitate cu Legea Educaţiei 
Naţionale şi a Cartei Universităţii, precum şi a Regulamentului Senatului UVVG.  

Art. 2. Comisia pentru relaţii nationale internaţionale are următoarele atribuţii:  
a. Reprezintă Senatul UVVG în relaţiile nationale si internaţionale pe care acesta 

le dezvoltă;  
b. Iniţiază, promovează şi organizează acţiuni de cooperare cu structuri similare 

din universităţi şi organizaţii academice nationale si internaţionale;  
c. Discută şi avizează proiectele de hotărâre ale Senatului din aria sa de 

competenţă;  
d. Monitorizează acţiunile din zona relaţiilor nationale internaţionale ale UVVG, 

activitatea prorectorului pentru relaţii internaţionale, activitatea centrului de relaţii 
internaţionale, şi ale angajaţilor UVVG responsabili cu relaţiile nationale si internaţionale 
din cadrul facultăţilor;  

e. Monitorizează programele de schimburi nationale si internaţionale sau 
mobilităţile cadrelor didactice sau ale studenţilor în vederea îmbunătăţirii parametrilor 
acestora;  

f. Cooperează cu prorectorul pentru relaţii internaţionale şi cu Centrul de relaţii 
internaţionale în vederea îmbunătăţirii prezenţei internaţionale a UVVG;  

g. Evaluează gradul de satisfacere a aşteptărilor cadrelor didactice asociate şi a 
studenţilor internaţionali;  

h. Sprijină dezvoltarea în cadrul UVVG a programelor şi liniilor de studiu în 
limbi de circulaţie internaţională.  

Art. 3. Componenţa şi structura Comisiei pentru relaţii nationale si internaţionale  



a. Comisia Senatului pentru relaţii internaţionale are următoarea structură: 
preşedinte,  membri;  

b. Preşedintele  comisiei este desemnat prin vot-2/3 din membrii comisiei  
c. Calitatea de preşedinte devine efectivă după aprobarea acesteia de Senatul 

UVVG.  
Art. 4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei Senatului pentru Relaţii Naţionale şi 

Internaţionale  
a. Preşedintele convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei Senatului pentru Relaţii 

nationale siInternaţionale;  
- stabileşte ordinea de zi;  
- coordonează întreaga activitate a comisiei;  
- reprezintă Comisia în relaţiile cu celelalte comisii, cu Senatul şi cu Rectoratul, 

pe baza mandatului încredinţat de comisie;  
- prezintă raportul anual privind activitatea Comisiei Senatului pentru Relaţii 

Internaţionale;   
Art. 5. Funcţionarea Comisiei  
a. Şedinţele Comisiei pot fi ordinare sau extraordinare. Cele ordinare se 

desfăşoară lunar, de regulă înaintea şedinţelor Senatului. Convocarea acestora se face cu 
cel puţin 5 zile înaintea datei şedinţei. Şedinţele extraordinare se desfăşoară la solicitarea 
preşedintelui, a 1/3 din membrii comisiei sau la solicitarea Senatului. Convocarea 
acestora se face cu cel puţin 2 zile înaintea datei şedinţei. Convocarea la şedinţele 
comisiei se face prin e-mail.  

b. Şedinţele Comisiei sunt statutare doar în prezenţa a două treimi din membrii 
comisiei. Dacă cvorumul de şedinţă nu este întrunit, va fi convocată o nouă şedinţă în 
termen de 7 zile, care va fi statutară în prezenţa majorităţii membrilor Comisiei. 
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c. Şedinţele Comisiei se desfăşoară pe baza ordinii de zi propusă de preşedinte. Membrii 

comisiei pot solicita introducerea pe ordinea de zi si a altor puncte. Aceste propuneri se supun 
aprobării comisiei.  

d. Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale emite hotărâri, avize, declaraţii şi 
recomandări. Toate documentele se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.  

e. Comisia analizează pentru avizare proiectele de hotărâre primite de la Senat. Avizul 
favorabil sau nefavorabil este dat în termen de maxim doua săptămâni. Avizul nefavorabil 
trebuie motivat. Comisia poate formula amendamente, pe care le va argumenta în plenul 
senatului. La dezbaterile comisiei poate participa orice senator care doreşte să propună 
amendamente.   

f. Problemele dezbătute în cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal, 
întocmit de Secretariatul Senatului, sau, după caz, de către un membru al Comisiei. Membrii 
Comisiei pot solicita consemnarea în procesul-verbal a unor opinii proprii.  

Art. 7 Dispoziţii finale  
a. Secretariatul Senatului asistă logistic şi documentar Comisia în activitatea sa.  
b. Modificarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Senatului pentru Relaţii 

Naţionale şi Internaţionale se face prin hotărâre a Senatului Universităţii.  
c. Regulamentul de funcţionare a Comisiei Senatului intră in vigoare la data aprobării 

acestuia de către Senat.  
 


