UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Anexa 4 la Carta Universităţii din Oradea

LISTA REGLEMENTĂRILOR INTERNE
EXISTENTE LA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ÎN MOMENTUL ADOPTĂRII CARTEI
UNIVERSITARE

Lista a fost aprobată în şedinţa de Senat din 12 septembrie 2011
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Nr.
Crt.

Denumirea reglementării

HS prin care s-a
aprobat ultima
actualizare

I. Regulamente, metodologii, coduri:
I.1.

Regulamentul de organizare şi funcţionare

157/17.01.2011

I.2.

Regulament intern

169/18.07.2011

I.3.

Codul de Asigurare a Calităţii

169/18.07.2011

I.4.

Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului

165/23.05.2011

I.5.

Regulament de acordare a titlurilor onorifice

163/18.04.2011

I.6.

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

166/06.06.2011

I.7.

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de
165/23.05.2011
Admitere 2011

I.8.

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
167/20.06.2011
de finalizare a studiilor universitare

I.9.

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor

168/04.07.2011

I.10.

Regulament de acordare a burselor pentru studenţi

168/04.07.2011

I.11.

Regulament privind organizare şi desfăşurare a studiilor
159/21.02.2011
universitare de licenţă

I.12.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
164/09.05.2011
universitare de masterat

I.13.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
163/18.04.2011
universitare de doctorat şi a programelor postdoctorale

I.14.

Regulament privind completarea, păstrarea şi eliberarea
164/09.05.2011
actelor de studii

I.15.

Regulament privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
164/09.05.2011
cercetării ştiinţifice

I.16.

Regulament privind activitatea de audit public intern

I.17.

Regulament de organizare, funcţionare şi administrare a
166/06.06.2011
bibliotecii

I.18.

Regulament de organizare, funcţionare şi administrare a
căminelor, cantinei şi a altor unităţi din subordinea 169/18.07.2011
universităţii
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164/09.05.2011

Nr.
Crt.

Denumirea reglementării

HS prin care s-a
aprobat ultima
actualizare

I.19.

Regulament cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea
165/23.05.2011
în căminele studenţeşti

I.20.

Regulament de aplicarea Codului Controlului Intern

I.21.

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei
164/09.05.2011
Economice

I.22.

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei General
157/17.01.2011
Administrative

I.23.

şi
funcţionarea
Regulament
privind
organizarea
Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 169/18.07.2011
frecvenţă redusă

I.24.

Regulament
privind
organizarea
Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic

I.25.

Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului
164/09.05.2011
de Educaţie Permanentă

I.26.

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
164/09.05.2011
Relaţii Internaţionale

I.27.

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului de Audit
164/09.05.2011
Public Intern

I.28.

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului
169/18.07.2011
Secretariat Universitate

I.29.

Regulament privind managementul paginilor web

155/06.12.2010

I.30.

Regulament privind arhivarea documentelor

169/18.07.2011

I.31.

Statutul reprezentanţilor studenţilor din Universitatea din
164/09.05.2011
Oradea

I.32.

Regulament privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea
din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu Stema
169/18.07.2011
României şi a ştampilelor fără Stema României în cadrul
Universităţii din Oradea

I.33.

Regulament de organizare şi funcţionare a tipografiei D.I.D

I.34.

Regulament privind stabilirea principiilor de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 164/09.05.2011
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
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164/09.05.2011

şi
funcţionarea
şi Perfecţionarea 164/09.05.2011

162/04.04.2011

Nr.
Crt.

HS prin care s-a
aprobat ultima
actualizare

Denumirea reglementării
profesionale imediat superioare pentru didactic auxiliar şi
nedidactic + Ghid de aplicare pentru anul 2011
(167/20.06.2011)

I.35.

Regulament de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific

164/09.05.2011

II. Proceduri:
Proceduri administrative
II.1.

Procedura privind procesarea şi furnizarea răspunsurilor la
164/09.05.2011
solicitările beneficiarilor serviciilor educaţionale;.

II.2.

Procedură privind perfectarea, gestionarea şi valorificarea
resurselor obţinute din contractele de cercetare-dezvoltare- 164/09.05.2011
inovare.

II.3.

Procedura privind monitorizarea traseului profesional al
164/09.05.2011
absolvenţilor

II.4.

Procedura privind fundamentarea taxei de studii

165/23.05.2011

II.5.

Procedura privind achiziţia de documente de bibliotecă

162/04.04.2011

Proceduri de evaluare
II.6.

Procedura pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi
163/18.04.2011
evaluarea periodică a programelor de studii

II.7.

Procedura privind evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor
169/18.07.2011
didactice şi a disciplinelor de studiu

II.8.

Procedura pentru înfiinţarea evaluarea şi
centrelor de cercetare.

II.9.

Procedura pentru înfiinţarea şi evaluarea laboratoarelor
164/09.05.2011
didactice

ierarhizarea

II.10. Procedura pentru evaluarea studenţilor-doctoranzilor.
II.11.

164/09.05.2011

163/18.04.2011

Procedura privind evaluarea performanţelor profesionale
162/04.04.2011
individuale pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
Proceduri de lucru

II.12. Procedura pentru elaborarea şi aprobarea planurilor de 163/18.04.2011
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Nr.
Crt.

Denumirea reglementării

HS prin care s-a
aprobat ultima
actualizare

învăţământ.
II.13. Procedura pentru elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii.

169/18.07.2011

II.14.

Procedura privind elaborarea lucrărilor de finalizare a
164/09.05.2011
studiilor.

II.15.

Procedura privind accederea, studenţilor la finanţarea de la
164/09.05.2011
bugetul statului

II.16.

Procedura de încasare şi evidenţă a taxelor aferente
169/18.07.2011
procesului de învăţământ.

II.17.

Procedura privind recunoaşterea creditelor obţinute în alte
164/09.05.2011
instituţii de învăţământ superior

II.18. Procedura privind acordarea gradaţiei de merit

164/09.05.2011

II.19. Procedura privind urmărirea transferului studenţilor

168/04.07.2011

II.20.

Procedura privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli

169/18.07.2011

II.21.

Procedura privind refacerea disciplinelor din programul de
studii al studenţilor

164/09.05.2011

II.22. Procedura pentru managementul riscurilor

169/18.07.2011

II.23. Procedura de implementare a Programului Lifelong Learning

164/09.05.2011

II.24.

Procedura pentru desemnarea modalităţii de alegere a
164/09.05.2011
rectorului
Proceduri de lucru ale Comisiilor Senatului

II.25.

Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
164/09.05.2011
Calităţii şi a Consiliului Calităţii.

II.26.

Procedura de lucru a Consiliului Studiilor Universitare de
163/18.04.2011
Doctorat

II.27. Procedura de lucru a Consiliului Cercetării
II.28.

164/09.05.2011

Procedura de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru
168/04.07.2011
procese de învăţământ şi cercetare

II.29. Procedura de lucru a Comisiei de Învăţământ
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165/23.05.2011

Nr.
Crt.

Denumirea reglementării

HS prin care s-a
aprobat ultima
actualizare

II.30. Procedura de lucru Comisiei de Buget-Finanţe

166/06.06.2011

II.31. Procedura de lucru a Comisiei Sociale

167/20.06.2011

II.32.

Procedura de lucru a Comisiei de Cercetare Disciplinară a
164/09.05.2011
Cadrelor Didactice
Proceduri ale Departamentului Financiar Contabil

Procedura privind acordarea avansurilor, înregistrarea
II.33. sponsorizărilor / donaţiilor, evidenta angajamentelor, evidenţa 164/09.05.2011
clienţilor, Efectuarea inventarierii patrimoniului
II.34.

Procedura privind asigurarea controlului intern în cadrul
164/09.05.2011
Departamentului Financiar Contabil
Proceduri ale Direcţiei General Administrative

II.35. Procedura privind achiziţiile publice

169/18.07.2011

II.36. Procedura privind recepţia lucrărilor de construcţii

169/18.07.2011

Proceduri ale Departamentului de IDIFR
II.37.

Procedura pentru monitorizarea planurilor de învăţământ
164/09.05.2011
pentru programele de studiu ID
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