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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Comisiei pentru Activitatea Studenţească, Relaţia cu Absolvenţii
a Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad
Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. a. Comisia pentru activiăţti studenţeşti, relaţia cu absolvenţii (prescurtat CASRA)
reprezintă organul de lucru specializat al Senatului UVVG, menit să faciliteze luarea de către
acesta a unor hotărâri fundamentate în domeniul activităţii studenţilor.
b) CASRA s-a înfiinţat prin Hotărârea nr……………… 2013 a Senatului UVVG, având
în componenţa sa 5 membri (cadre didactice titulare şi reprezentanţi ai studenţilor).
c) CASRA funcţionează în spiritul autonomiei universitare, în colaborare cu prorectorii
responsabili cu activitatea studenţilor.
Art. 2. Comisia are următoarele atribuţii:
a. Elaborează Statutul Studentului din UVVG, Regulamentul de cazare, Regulamentul de
burse, avizează şi amendează Regulamentul de credite, Regulamentul de admitere la nivel licenţă
şi master, Regulamentul privind susţinerea licenţei şi a disertaţiei, Regulamentul activităţii
profesionale a studenţilor şi toate regulamentele ce vizează studenţii. Ea propune proiecte pentru
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, a condiţiilor de viaţă a studenţilor, ca parteneri
contractuali ai procesului instructiv-educativ şi al activităţilor extracurriculare ce au rol în
dezvoltarea şi îmbunătăţirea vieţii studenţeşti.
b. veghează la respectarea dreptului studenţilor din UVVG de a alege şi de a fi aleşi ca
reprezentanţi la diferite niveluri: grupă, serie, Consiliul Facultăţii, Senat, conform Statutului
Studentului.
c. sprijină la cerere activitatea comisiilor pentru alegerile studenţeşti constituite la nivel
de facultate;
e. primeşte contestaţii şi se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel în legătură cu
reprezentarea studenţilor la orice nivel şi activităţile care îi privesc pe aceştia;
f. asigură respectarea dreptului studenţilor UVVG de a evalua disciplinele parcurse şi se
implică în procesul de evaluare academică;
g. se implică în probleme legate de sistemul de credite şi de echivalarea examenelor şi a
notelor, în programe de pregătire profesională şi de plasare a absolvenţilor, în organizarea
cercetării ştiinţifice studenţeşti, a examenului de admitere în UVVG şi a examenului de licenţă si
disertaţie, în organizarea deschiderii anului universitar;
h. participă la acordarea burselor de excelenţă, de performanţă, de merit, de studiu,
sociale şi a ajutoarelor legale pentru studenţi, la repartizarea locurilor de cazare în cămin;
i. se implică în organizarea unor evenimente de ordin academic, cultural, economic şi
social;
Art. 3. Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative,
deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către
studenţii reprezentanţi, conform Statutului Studentului.
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Art. 4 În următoarele probleme este necesar în mod special acordul Comisiei:
a. elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea activităţii de
învăţământ şi de evaluare a cunoştinţelor;
b. elaborarea sau modificarea regulamentelor privind condiţiile de reprezentare a
studenţilor, conform Statutului Studentului;
c. elaborarea sau modificarea regulamentelor privind repartizarea burselor şi a locurilor
de cazare în cămine, funcţionarea căminelor, a bibliotecilor, a bazei sportive.
Cap. II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CASRA
Art. 5.
a. CASRA este condus de un preşedinte, funcţie executivă şi de reprezentare în relaţiile
cu celelalte organisme şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale.
b. Mandatul preşedintelui este de 4 ani şi coincide cu mandatul Senatului.
c. Preşedintele este ales de catre CASRA cu majoritate simplă. Preşedintele poate fi
revocat din funcţie la propunerea scrisă a 1/3 din membrii CASRA şi cu votul a 2/3 din membrii
CASRA.
Art. 6. Conducerea şedinţelor Comisiei se realizează de către preşedintele Comisiei. . In
cazul în care preşedintele din motive obiective nu îşi poate exercita mandatul de membru al
comisiei, conducerea şedinţelor se poate realiza de către orice membru al comisiei, cu condiţia ca
acesta să fie ales preşedinte de şedinţă cu majoritatea simplă a votului senatorilor prezenţi.
Art.7. Funcţionarea CASRA:
a. Comisia se reuneşte de regulă o dată pe lună, în sesiuni ordinare, în intervalul
septembrie-iulie şi în sesiuni extraordinare, la convocarea Preşedintelui de câte ori este cazul în
împrejurări speciale.
b. Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din membri;
c. Reuniunile Comisiei se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii, cu excepţia
sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce la 2 zile. La anunţarea reuniunii se va
prezenta şi ordinea de zi a şedinţei. Ordinea de zi poate fi completata cu puncte suplimentare, la
propunerea membrilor comisiei;
d. La reuniunile Comisiei pot asista şi invitaţi, la propunerea oricărui membru al
CASRA. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi.
e. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărâri proprii; hotărârile se iau cu
minim 2/3 voturi . In situaţia balotajului, votarea se repetă o singură dată, iar dacă se obţine
acelaşi rezultat, decizia se amână cu maximum 3 zile lucrătoare, timp în care se vor restudia
materialele sau se vor cere informaţii suplimentare. Hotărârile se consemnează în procesul verbal
de şedinţă care este semnat de toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă. Copiile şi extrasele
acestora se eliberează numai cu aprobarea preşedintelui. În cazuri motivate, votul poate fi
exprimat şi în absenţă prin mijloace alternative de comunicare.
Art. 8. Absentarea nemotivată a unui membru de la mai mult de 30% din reuniunile
ordinare dintr-un an academic atrage după sine excluderea sa din CASRA. Hotărârea definitivă
de excludere şi propunerea unui nou membru în CASRA revin Senatului.

Cap. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 10. Modificarea prezentului regulament se face de către CASRA şi se aprobă de
majoritatea simplă a membrilor săi, în temei legal, toate modificările fiind aduse la cunoştinţa
Senatului UVVG spre avizare.
Art. 11. Dizolvarea CASRA se realizează prin hotărâre a Senatului UVVG.
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