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STATUTUL DECANATULUI STUDENŢESC  

 

I.Dispoziţii generale 

Art. 1 Decanatul studenţesc este un organ de autoconducere şi reprezentare a studenţilor din cadrul 

facultăţii. 

Art. 2 Decanatul Studenţesc îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Administraţia Facultăţii. 

Art. 3 Decanatul Studenţesc cu acordul administraţiei Facultăţii are dreptul să posede bunuri materiale, 

mijloace de mass-media, să difuzeze informaţii privind scopurile, activitatea sa şi alte informaţii. 

II. Scopurile şi domeniile de activitate a Decanatului Studenţesc 

 

Art. 4 Scopurile Decanatului Studenţesc sunt:  

a) apărarea drepturilor şi promovarea intereselor studenţilor din facultate;  

b) organizarea activităţilor studenţeşti;  

c) facilitarea accesului la informaţie;  

d) promovarea dialogului între studenţii şi administraţia facultăţii.  

III. Structura organizatorică a Decanatului Studenţesc.  

 

Art. 6 Decanatul Studenţesc este alcătuit din preşedintele Consiliului şi membrii acestuia 

 

 Art.7 Membru al Decanatul Studenţesc poate deveni orice student al facultăţii. Alegerea se realizează 

mod democrat şi transparent. 

 

 Art.8 Membrii Decanatul Studențesc au dreptul la:  

a) libera opinie şi libera expunere a acesteia;  

b) să participe la activităţile Decanatului Studenţesc;  

c) de a cere convocarea şedinţei extraordinare în caz de necesitate;  

d) să renunţe la calitatea de membru al Consiliului Studenţesc; 



Art.10 Membrii Decanatului Studenţesc sunt obligaţi: 

 a) să se prezinte si să participe activ la şedinţele ordinare ale Decanatului Studenţesc; 

 b) să comunice Decanatului Studenţesc opinia studenţilor din Universitate ;  

c) să-şi exercite atribuţiile ce le revin în calitate de membru al Consiliului Studenţesc;  

d) să-şi exercite drepturile cu bună credinţă, astfel încît să nu lezeze prin aceasta drepturile celorlalţi 

membri; 

Art.12 Decanatul Studenţesc este condus de către Preşedintele Decanatului Studenţesc. 

 

IV. Şedinţele Decanatului Studentesc : 

Art.12 Sedinţele Decanatului Studenţesc pot fi ordinare şi extraordinare. 

Art.25 Periodicitatea şedinţelor ordinare sunt întocmite la prima şedinţă a Decanatului Studenţesc prin 

majoritatea simplă de voturi, dar nu mai rar de o dată la două saptămîni. 

Art.26 Deciziile Decanatului Studenţesc se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi din 

numărul celor prezenţi. 

Art.30 La şedinţele Decanatului Studenţesc, în caz de necesitate, la decizia membrilor Decanatului pot fi 

invitate persoane care nu sînt membri ai Decanatului Studenţesc. 

V. Dispoziţii finale 

Art.31 Conducerea Facultăţii va susţine şi asigura Decanatului Studenţesc condiţii pentru activitate. 

Statutul dat intră în vigoare o dată cu adoptarea lui de către Decanatul Studenţesc şi contrasemnarea de 

către Conducerea Facultăţii. 

 


