REGULAMENTUL
COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENTESTI
CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Comisia pentru Probleme Studenţeşti este o structură executivă, subordonată
funcţional Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii de Agricultură.
2. Comisia pentru Probleme Studenţeşti asigură implementarea hotărârilor
Consiliului Facultăţii de Agricultură legate de studenţi.
3. Comisia pentru Probleme Studenţeşti funcţionează permanent şi are rolul de a
identifica şi soluţiona problemele şi oportunităţile acestui sector, de a monitoriza şi
îmbunătăţii permanent modul în care se asigură serviciile sociale, culturale şi sportive
pentru studenţii Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară Bucureşti. Problemele sociale, culturale şi sportive studenţeşti
reprezintă o prioritate pentru Facultatea de Agricultură care depune eforturi pentru a
asigura cele mai bune condiţii posibile de cazare, masă, studiu, agrement, activitate
sportivă, socializare şi culturalizare a studenţilor.
CAP.II – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
4. Din comisia pentru Probleme Studenţeşti fac parte prodecanul cu probleme
administrative, cadre didactice şi studenţi.
5. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru prin comunicare
permanentă.
6. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a
Decanului sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei în probleme care fac
obiectul de activitate al comisiei.
7. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii comisiei,
iar deciziile comisiei se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

8. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi
convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea
problemelor respective.
9. Aprobarea Comisiei pentru Probleme Studenţeşti se face de cǎtre Consiliul
Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.
10. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului
Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.
CAP. III – ATRIBUŢII

9. Comisia pentru probleme Studenţeşti are următoarele atribuţii:
(1) Aduce la cunoştiinţa studenţilor regulamentele de cazare, de acordare a
burselor, de acordare a biletelor de tabără precum şi alte regulamente şi norme în
vigoare cu impact asupra vieţii sociale şi culturale ale studenţilor din cadrul
facultăţii de Agricultură.
(2) Sprijină studenţii în diverse activităţi sociale şi culturale (Agronomiada,
concursuri sportive şi culturale) punându-le la dispoziţie logistica necesara.
(3) Monitorizează şi rezolvă în temei legal problemele sociale ale
studenţilor din cadrul Facultăţii de Agricultură.
(4) Oferă consiliere pe parcursul desfăşurării studiilor de licentă precum şi
după finalizarea acestor studii.
(5) Încurajează desfăşurarea de activităţi culturale şi educaţionale ale
studentilor desfăşurate în cadrul Universităţii sau în afara acesteia.
(6) Se preocupă de creşterea calităţiilor serviciilor specifice oferite
studenţilor şi diversificarea lor.
(7) Se preocupă de promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, sportive şi
etice în rândul studenţilor.
Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Consiliul Facultăţii de Agricultură
din data de 25.01.2010.

Decan,
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