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1. Principii generale

1.1 Facultatea este o subdiviziune didactico-~tiintifica ~i administrativa a Institutului de Relatii
Internationale din Moldova (IRIM), care functioneaza in baza prevederilor legislatiei in vigoare,
Cartei IRIM, regulamentelor, instructiunilor Ministerului de resort, precum ~i ale IRIM.
1.2 Facultatea are drept scop org anizarea ~i desra~urarea procesului instructiv-educativ, realizarea
activitatilor metodice, educafionale ~i de cercetare ~tiintifica pentru unul sau mai multe
domenii/specialitati.
1.3 Facultatea are urmatoarele atributii:
a. pregatirea cadrelor calificate prin invatamint superior (licenta, masterat), postuniversitar
specializat, doctorat ~i postdoctorat;
b. coordonarea activitatilor didactice ~i de cercetare ale catedrelor ~i altor subdiviziuni ~1
implementarea rezultatelor loq
c. formarea speciali~tilor prin invatamint cu frecventa, invatamint cu frecventa redusa, invatamint la
distanta, studii individuale ~i prin programe de formare profesionala continua;
d. asigurarea calitatii studiilor.
1.4 Infiintarea, reorganizarea, comasarea sau suspendarea activitatii facultatii se realizeaza pnn
decizia Senatului IRIM.
1

2. Structura organizatorica a Facultatii

2.1 Structura organizatorica a Faaultatii cuprinde catedre, laboratoare ~tiintifico-didactice, centre ~i
alte subdiviziuni. Structura Facultatii este aprobata prin decizia Senatului IRIM.
2.2 Structura organizatorica a Fadultatii este flexibila, fiind determinata de strategia de dezvoltare a
facultatii.
2.3 Catedra este o subdiviziune de baza a Facultatii, care organizeaza ~i realizeaza activitati didac.tice,
metodice ~i ~tiintifice in cadrul unei sau a mai multor unitati de curs (discipline) inrudite.
2.4 Laboratorul este o subdiviziune a facultatii sau a catedrei, care are drept scop asigurarea efectuarii
lucrarilor practice ~i de cerc~tare la una sau mai multe unitati de curs (discipline) conform
planurilor de invatam!nt, planurilor de cercetare ~tiintifica etc.

2.3 In cazul reorganizarii sau comasarii facultatilor functia de decan al facultatii nou create va fi.
indeplinita de unul din decanii facultatilor reorganizate sau comasate, numit prin ordinul
rectorului pina la expirarea termefului de alegere.
2.5 Denumirea facultatii nou create este aprobata de catre Senat.
3. Managementul Facultatii

3.1 Organul suprem de conducere al Facultatii este Consiliul Facultatii, care este ales pentru un
termen de cinci ani in conformitate cu Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului
facultatii.
3.2 Consiliul facultatii este constituit din decan, ~efi de catedre, personal ~tiintifico-didactic ~i
~tiintific titular, de regula, cu titlu ~tiintific ~i ~tiintifico-didactic ~i reprezentanti ai studentilor
tuturor celor 3 cicluri de studii in proportie de 'l4 din numarul total al membrilor.
3.3 Pre~edintele Consiliului Facultati[ este decanul, iar vicepre~edinte - un prodecan. Daca in cadml
Facultatii nu este prevazut postul de prodecan, vicepre~edinte este ales prin vot deschis unul
dintre membrii acestuia. Activita~ile de secretariat, precum ~i cele organizatorice privind ~edintele
Consiliului Facultatii se atribuie secretarului Consiliului, ales prin vot deschis dintre membrii
acestuia.
3.4 Consiliul Facultatii se intrune~te in sesiuni ordinare nu mai rar decit o data in luna, confonn
planului de activitate, stabilit la inceputul fiecarui an de studii, ~i in sesiuni extraordinare, la
convocarea decanului, a Biroului Consiliului Facultatii sau la cererea a eel putin 1/3 din numarul
membrilor Consiliului.
3.5 Consiliul facultatii are urmatoarele competente ~i atributii:
a) determina strategia dezvoltarii facultatii;
b) propune pentru aprobare Senatului structura facultatii;
c) examineaza ~i prezinta Senatului pentru aprobare planurile de 1nvatam1nt pe programe/specialitati
(pentru studiile superioare de licenta), pe programe/specializari (pentru studiile superioare de
masterat ~i studii superioare integrate);
d) analizeaza rezultatele pregatirii studentilor (rezultatele evaluarilor, sesiunilor
practica etc.);
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stagiilor de

e) propune pentru aprobare Senatuhili specialitatile ~i specializarile;
f) examineaza ~i aproba curriculum-urile (programele analitice) pentru unitati de curs;
g) evalueaza rezultatele examenului de licenta, ale sustinerii tezelor de master;
h) coordoneaza activitatea de cercetare a catedrelor ~i organizeaza manifestari ~tiintifice;
i) inainteaza rectorului spre aprobare acorduri de colaborare cu parteneri din tara ~i de peste hotare;

j) aproba rapoartele anuale ale decanului facultatii;
k) aproba juriile;
1) aproba componenta Comisiei metodice a facultatii;
m) aproba componenta comitetelor de evaluare intema ~i extema;
n) alege in functiile de asistent universitar, lector universitar ~i de cercetator ~tiintific;
o) indepline~te alte atributii ce tin d~ activitatea facultatii.
3.6 In perioadele dintre ~edintele Consiliului Facultatii conducerea operativa este efectuata de
Biroul Consiliului Facultatii constituit din; decan ~i secretarul Consiliului. Biroul Consiliului
I
Facultatii are urmatoarele atributii:

a. implementeaza hotaririle Consiliului Facultatii ~I
perioada dintre ~edintele Consiliului Facultatii;
b. coordoneaza des:Ia~urarea ~edintelor Consiliului;
c. asigura conducerea curenta a Facultatii;
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hotariri privind problemele curente, in

d. solutioneaza probleme de ordin social.
3.7 Conducerea executiva a facultatii este in:Iaptuita de decan, care este ales pentru un termen de
cinci ani in conformitate cu regulamentul in vigoare. Functia de decan este considerata munca
suplimentara la postul didactic de baza, conform art. 104 (1) al Codului Muncii.
3.8 Competentele ~i atributiile decanului:
a) aplica hotararile Senatului, ale Consiliului de administratie, ale Consiliului facultatii, precum ~i
deciziile Rectorului;
b) conduce ~edintele Consiliului facultatii;
c) prezinta anual Consiliului facultatii un raport privind activitatea facultatii;
d) asigura evidenta situatiei academice, verifica corectitudinea calcularii mediei reu~itei academice a
studentilor/masteranzilor;
e) controleaza ~i indruma activitatea didactico-~tiintifica, metodica ~i educativa la catedrele
facultatii;
f) asigura coordonarea, indrumarea ~i controlul organizarii ~i des:Ia~urarii procesului de invatamint;
g) organizeaza buna des:Ia~urare a concursului de ocupare a posturilor didactice;
h) urmare~te realizarea programului de cercetare ~tiintifica ~i calendarul manifestarilor ~tiintifice
organizate;
i) avizeaza ~i este responsabil de calitatea planurilor de studii, programelor analitice,
curriculumurilor, de repartizarea ~arjei didactice;
j) informeaza Consiliul facultatii ~i colectivul facultatii asupra hotararilor Senatului, Consiliului de
administratie ~i asupra deciziilor Rectorului;
k) analizeaza ~i avizeaza cererile studentilor privind exmatricularea, transferul studentilor ~i
masteranzilor facultatii;
1) coordoneaza activitatea de secretariat ~i asigura legalitatea intocmirii ~i semnarii actelor de studii;
m) semneaza ~i raspunde pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele oficiale de evidenta ~i
in actele de studii, intocmite de facultate, pentru toate ciclurile de invatamint;
n) propune stimulari ~i sanctiuni pentru colaboratorii ~i studentii facultatii;
o) indepline~te ~i alte atributii care ii revin potrivit fi~ei de post, regulamentelor IRIM ~i legislatiei in
v1goare.
3.9 Decanul Facultatii poate avea in subordine prodecani in dependenta de numarul studentilor la
facultate. Functia de prodecan este considerata munca suplimentara la postul didactic de baza,
conform art. 104 (1) al Codului Muncii. De regula, pentru invatamintul cu frecventa, se acord_a
unitatea de prodecan in cazul in care numarul de studenti depa~e~te cifra 500. Daca contingentul
de studenti este mai mare de 800 - se acorda a doua unitate de prodecan. Pentru invatamintul cu
frecventa redusa, se acorda unitatea de prodecan, daca numarul de studenti depa~e~te cifra de
500. La solicitarea argumentata a decanului unitatea de prodecan poate fi aprobata ~i la un numar
mai redus de studenti.
3.10 In calitate de prodecan pot activa persoane, de regula, cu titluri ~tiintifico-didactice. Prodecanii
sint desemnati ~i destituiti prin ordinul rectorului in baza propunerii decanului facultatii.

4. Dispozitii finale
4.1 Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii de catre Senatul IRIM.
4.2 Modificari in prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia Senatului IRIM.

