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CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Consiliul Studențesc este o structură a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fără
personalitate juridică, cu rol consultativ cu privire la anumite aspecte de interes pentru studenții din
cadrul universității.
Art. 2. Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea implicării acestora la toate
nivele decizionale ale universității decurg din principiile Declarației de la Bologna și Legea
Educației Naționale. Studenții, prin reprezentanții legal aleși, sunt parteneri egali în procesul
decizional din interiorul universităților și este necesară implicarea lor în toate deciziile referitoare la
viața studențească.
Art. 3. Consiliul Studențesc reprezintă un for consultativ care colaborează cu Senatul Universității
și cu Consiliului de Administrație al Universității și care funcționează pe baza dialogului structurat
în ceea ce privește elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării anumitor servicii, proiecte și
programe destinate studenților UPG Ploiești.
CAPITOLUL II - COMPONENȚĂ
Art. 4. Datorită polivalenței universității, structura își propune să trateze în egală măsură nevoile
tuturor studenților din 5 facultăți. Astfel, componența Consiliului Studențesc este:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Președintele de Campus al studenților;
Student reprezentant IPG;
Student reprezentant IME;
Student reprezentant TPP;
Student reprezentant SE;
Student reprezentant LS;
Câte un reprezentant al asociațiilor studențești legal constituite şi care au un parteneriat
semnat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Art 5. Reprezentanții celor 5 facultăți vor fi stabiliți din rândul studenților aleși pe locurile de
reprezentare în Senatul Universității sau în Consiliul Facultății. Astfel, la prima ședință a
Consiliului Facultății, vor fi prezenți toți reprezentanții aleși ai studenților (Consiliu și Senat) și,
după confirmarea alegerilor pentru reprezentanții studenților, se va stabili în cadrul întâlnirii cine va
fi reprezentantul studenților facultății în cadrul Consiliului Studențesc. Se va alege un singur student
pe fiecare facultate din rândul celor care reprezintă facultatea în Senatul Universității sau Consiliul
Facultății. Reprezentanții organizațiilor sau societăților studențești vor fi nominalizați de către
comitetul de conducere al fiecărei organizații în parte, printr-o scrisoare oficială. Un student poate
reprezenta o singură structură în cadrul Consiliului Studențesc.
Art. 6. Studenții care doresc să fie delegați în Consiliul Studențesc îşi vor depune candidatura cu cel
puțin 7 zile înainte de prima ședință a Consiliului facultății în anul universitar respectiv
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Art. 7. O ședință se consideră statutară dacă sunt prezenți 2/3 din numărul total de membri.
Art. 8. Consiliul Studențesc se întrunește în ședințe lunare și de câte ori se va considera necesar.
Consiliul Studențesc ia decizii prin votul a 50/% + 1 din numărul total de membri ai Consiliului
Studențesc.
Art. 9. În cazul vacantării funcției sau a demisiei, organizația numește altă persoană să o reprezinte,
iar în cazul în care este reprezentant al facultății, la cea mai apropiată ședință a Consiliului Facultății
se numește un alt student reprezentant.
Art. 10. Durata mandatului membrilor Consiliului Studențesc este egală cu durata mandatului
acestora în Senatul Universității sau în Consiliul Facultății. În cazul în care este reprezentant al unei
organizații studențești, organizația va reconfirma poziția reprezentantului desemnat anual, la
începutul anului universitar, dar nu mai târziu de 15 octombrie.
Art.11. Rectorul, Președintele Senatului și Prorectorii sunt invitați permanenți la ședințele plenului,
fără a avea drept de vot.
Art. 12. Hotărârea privind formularea unor propuneri de modificare a prezentului Regulament se
adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor cu drep de vot.
CAPITOLUL III - CONDUCERE
Art.13. Consiliul Studențesc nu va avea o structură ierarhică, în consecință nu va avea un
președinte.
Art. 14. Plenul este structura de conducere a Consiliului Studențesc, cu rol deliberativ.
Art. 15. Pentru bunul mers al întrunirilor, la fiecare început de an universitar se va vota un secretar
din rândul membrilor, ce va avea rol în a structura ordinea de zi, a trimite convocator tuturor
membrilor, a ține o evidență a tuturor documentelor și a întocmi un proces verbal la fiecare ședință.
Art. 16. Convocarea membrilor plenului se face de către secretarul Consiliului Studențesc, printr-un
e-mail în care este specificată ordinea de zi a ședinței respective.
Art.17. Ședințele vor fi conduse de un moderator ales la fiecare ședință.
CAPITOLUL IV – ATRIBUȚII
Art. 18. Consiliul Studențesc are următoarele competențe:
a) avizează, dacă este cazul, cu posibilitatea de a propune amendamente, regulamentele
de acordare a burselor și a altor regulamente și norme secundare privind bursele, cu
cel puțin 10 zile calendaristice înaintea supunerii acestor regulamente spre aprobare
Senatului;
b) se implică prin colaborare cu Casa de Cultură a Studenților în repartizarea locurilor
de tabere pentru studenți primite de la Ministerul Tineretului și Sportului, în baza
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proiectului de repartizare a acestor locuri și stabilirea perioadelor și locațiilor, cu cel
puțin 5 zile calendaristice înaintea începerii procesului de repartizare a taberelor;
urmărește respectarea regulamentelor cu aplicabilitate la activitatea studențească
aprobate de către Senatul Universității;
colectează și dezbate eventualele probleme sau sugestii, transmise de studenții UPG
Ploiești;
poate formula opinii privind proiectele de hotărâre ale Senatului care privesc
studenții din Universitate;
sprijină organizațiile studențești în demersurile lor;
se poate implica în organizarea serviciilor de consiliere, culturale, sportive etc.;
poate organiza dezbateri publice cu privire la orice problemă pe care studeții o
întâmpină.
poate propune Senatului modificarea prezentului Regulament.
se implică, în colaborare cu CCOC și facultățile, în procesul de monitorizare a
satisfacției studenților. Datele cuprinse în raport vor fi analizate la nivelul
Consiliului.
propune strategii și se implică în promovarea universității în rândul elevilor și al
viitorilor studenți.

Art. 19. Avizele emise de Consiliul Studențesc au caracter consultativ și se emit prin hotărâre a
plenului.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 20. Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Senatului Universitar din data de
18.07.2019.
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