Atribuțiile Consiliul Facultăţii de Litere
Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea
facultăţii;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) avizează minimum 2 candidaţi pentru participarea la concursul public de
selectare a decanului facultăţii;
d) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia
privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la
nivelul facultăţii;
e) precizează sarcinile didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de
cercetare;
f) avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare;
g) decide asupra normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară
activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, cu respectarea prevederilor legale;
h) stabileşte completarea normei didactice cu activitate de cercetare ştiinţifică, în
situaţia în care norma didactică minimă nu poate fi alcătuită potrivit prevederilor legale;
i) stabileşte ca diminuarea normei didactice să fie de cel mult 1/2 din norma
respectivă, iar ora de cercetare să fie echivalentă cu 0,5 ore convenţionale, potrivit legii;
j) propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu,
din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi invitaţi, cu
respectarea prevederilor legale;
k) propune înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea
departamentului/departamentelor, în condiţiile legii;
l) aprobă, pentru un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu
frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă, efectuarea a 2 ani de studii într-un
singur an, cu excepţia ultimului an de studii;
m) stabileşte şi aplică, potrivit legii, sancţiunile disciplinare pentru personalul
didactic şi de cercetare:
- avertisment scris;
- diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
n) asigură ca propunerea de sancţiune disciplinară să se poată face de cel puţin 2/3
din numărul total al membrilor consiliului facultăţii;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, stabilite prin
Carta universitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

