
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
LINIA DE STUDII ÎN LIMBA GERMANĂ 
 
 
 
 
 

Tel.: 0264-405300 

Str. M.Kogalniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400091 

csacarea@math.ubbcluj.ro 
www.csubbcluj.ro/ge 

 

 

 

Regulamentul Liniei de Studii în Limba Germană din cadrul  

Facultății de Matematică și Informatică 

aprobat de Consiliul LSLG reunit în data de 5.11.2019 

 

Capitolul I.  

Definirea Liniei de Studii în Limba Germană în cadrul facultății 

În conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare a Liniei de Studii în 

Limba Germană a Universității Babeș-Bolyai (în continuare LSLG - UBB), anexă la Carta 

Universității Babeș-Bolyai, linia de studii în limba germană este organizată în cadrul Facultății de 

Matematică și Informatică (în continuare LSLG - FMI) având ca membri titulari cadrele didactice 

care au în norma de bază preponderent discipline cu predare în limba germană. De asemenea, 

printre membrii cu rol consultativ ai LSLG - FMI se numără cadrele didactice asociate și profesorii 

invitați care predau discipline în limba germană la specializările organizate de către Facultatea de 

Matematică și Informatică cu limba de predare germană sau reprezentanți ai industriei și 

mediului economic.  

Oferta educațională a liniei de studii în limba germană cuprinde programul de licență Informatică 

în limba germană care este organizat în cadrul Facultății de Matematică și Informatică începând 

cu anul universitar 2014-2015. Începând cu anul universitar 2018-2019 oferta educațională a fost 

îmbogățită cu un program de master, Sisteme Informatice Avansate – modelare, proiectare, 

dezvoltare. Linia de Studiu în Limba Germană este unicul promotor al studiilor în limba germană 

organizate în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (în continuare FMI) având ca principal 

scop organizarea studiilor în limba germană în cadrul Facultății de Matematică și Informatică la 

toate nivelele. 
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Capitolul II.  

1. Structurile și funcțiile de conducere și reprezentare  

Consiliul Liniei de Studiu în Limba Germană reprezintă structura de conducere și reprezentare a 

LSLG - FMI la nivelul Facultății de Matematică și Informatică.  

Funcțiile de conducere și de reprezentare din cadrul LSLG - FMI la nivel de facultate și universitate 

sunt: directorul LSLG - FMI, reprezentanții LSLG – FMI în consiliul departamentului, reprezentanții 

LSLG – FMI în Senatul Universității Babeș-Bolyai, respectiv prodecanul care aparține LSLG - FMI. 

Conducerea LSLG la nivel de facultate este asigurată de Consiliul și directorul LSLG la nivel de 

facultate. 

În conformitate cu prevederile Cartei UBB, funcțiile de reprezentare la toate nivelele pot fi 

ocupate doar de către membrii titulari ai Consiliului LSLG – FMI, iar LSLG are dreptul de a fi 

reprezentată la toate nivelele și în toate structurile de conducere ale FMI, respectiv UBB. 

2. Conducerea la nivel de facultate al LSLG-FMI 

Consiliul LSLG - FMI: 

Consiliul LSLG – FMI este colegiul de reprezentare, de conducere și forul decizional al LSLG – FMI 

la nivel de facultate în cazul acelor facultăți unde nu s-a creat departament distinct.  

Din Consiliu fac parte membrii titulari ai LSLG din cadrul facultății, care au în norma de bază 

preponderent discipline în limba germană în cadrul specializărilor organizate de către LSLG – FMI, 

precum și reprezentanții studenților liniei germane din Consiliul Facultății, respectiv Senatul UBB, 

dacă este cazul. Pot participa cu rol consultativ la ședințele consiliului LSLG – FMI cadrele 

didactice asociate, respectiv profesorii invitați care predau discipline în limba germană în cadrul 

LSLG – FMI. 

Consiliul LSLG - FMI alege, prin vot secret, directorul LSLG - FMI. 

 

3. Atribuțiile Consiliului la nivel de facultate al LSLG sunt: 

a) elaborează strategia de dezvoltare a LSLG la nivel de facultate; 

b) propune și organizează specializările în ciclul de licență, de masterat și doctorat care pot 

funcționa în cadrul LSLG la nivel de facultate; coordonează prevederile curriculare; 

c) identifică disciplinele care pot fi predate comun la nivel de departament; 
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d) stabilește cifrele de școlarizare ale specializărilor în cadrul LSLG care vor fi înaintate forurilor 

competente; 

e) evaluează numărul de posturi didactice din cadrul LSLG, monitorizează procesul de înființare 

și ocupare a posturilor didactice din cadrul LSLG; 

f) ia măsuri privind organizarea activităților în cadrul liniei (manifestări științifice și culturale, 

programe profesor-invitat, acorduri de colaborare profesională, etc.); 

g) facilitează soluționarea problemelor studenților din cadrul LSLG; 

h) asigură în spațiul și comunicarea universitară reprezentarea identității vizuale a LSLG; 

i) înființează comisii de specialitate pentru elaborarea propunerilor și proiectelor legate de 

probleme de funcționare și dezvoltare; 

j) elaborează regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

k) monitorizează modul de aplicare a principiului reprezentativității în structurile de reprezentare 

și de conducere la nivel de facultate și departamente, a echității în politica de resurse umane 

acolo unde sunt implicate interese ale LSLG precum și modul de alocare a resurselor financiare, 

umane și de infrastructură de care beneficiază LSLG; 

l) înaintează decanului lista de candidați pentru funcția prodecanului care va reprezenta LSLG. 

m) Consiliul poate decide în cazul încălcării grave a eticii profesionale sau în cazul reprezentării 

nesatisfăcătoare a intereselor LSLG din partea prodecanului responsabil, să înainteze decanului 

propunerea de revocare a acestuia. 

4.  Atribuțiile Directorului LSLG la nivel de facultate sunt: 

a) răspunde pentru aplicarea deciziilor luate de Consiliul Facultății și Consiliul LSLG care privesc 

LSLG; 

b) organizează și supraveghează, la nivel de facultate, procesele de învățământ și cercetare în 

cadrul LSLG; asigură coordonarea planurilor de învățământ, acoperirea lor cu personal de 

specialitate; propune cifre de școlarizare; inițiază înființarea de noi specializări; înaintează 

propuneri privind politica de resurse umane de la nivelul LSLG; 

c) convoacă, pregătește și prezidează ședințele Consiliului LSLG la nivel de facultate; 

d) reprezintă poziția LSLG la nivel de facultate și susține poziția cadrelor didactice și a studenților 

LSLG în Consiliul facultății, în Consiliul LSLG la nivel de universitate; 
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e) asigură diseminarea eficientă a informațiilor către cadrele didactice universitare și studenții 

LSLG privind hotărârile referitoare la LSLG adoptate la nivel de facultate și de universitate; 

f) reprezintă LSLG pe planul colaborărilor profesionale și acordurilor contractuale cu alte instituții 

partenere naționale și internaționale și în comunicarea cu publicul larg, îndeplinește rol 

reprezentativ cu ocazia unor manifestări festive; 

g) coordonează construirea imaginii liniei (inscripții, pagina web, informare, reprezentare). 

 

 

5. Reprezentarea LSLG – FMI 

LSLG – FMI este reprezentată în toate structurile de conducere ale Facultății, respectiv 

Universității: Consiliul Departamentului, Consiliul Facultății, Comisia Executivă a FMI, Senatul 

UBB. Aceștia trebuie să fie membri titulari ai LSLG – FMI și sunt aleși în conformitate cu 

prevederile legale și regulamentele de alegeri ale Universității.  

6. Reprezentanții studenților LSLG - FMI 

- Fiecare an de studiu al fiecărei specializări organizate de către LSLG - FMI își alege un 

reprezentant prin vot secret dintre studenții anului respectiv;  

- dintre aceștia,  se alege prin vot secret reprezentantul studenților LSLG - FMI în Consiliul 

Facultății, membru cu drepturi depline al Consiliului Facultății.  

Capitolul III 

Imaginea. Relația cu publicul. Relația cu presa 

În cadrul site-ului FMI, structura și activitatea LSLG este prezentată pe sub-pagina în limba 

germană (http://www.cs.ubbcluj.ro/de/), respectiv pagina de Facebook al liniei germane 

(Deutschsprachiger Studiengang der Informatik, 

https://www.facebook.com/Deutschsprachiger/), precum și în alte canale media dacă este 

necesar. LSLG – FMI îi informează pe cei interesați despre activitatea științifică, didactică și 

extracurriculară, despre ofertele de învățământ prin broșuri cu informații despre admitere, 

pliante, prospecte, afișe, precum și prin alte materiale publicitare, precum și alte evenimente 

organizate de către LSLG - FMI.  
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Capitolul IV 

Dispoziții finale 

Prezentul Regulament se aprobă prin hotărâre a Consiliul Liniei de Studiu în Limba Germană și 

intră în vigoare la data validării sale de către Consiliul Facultății, devenind document public. 

 


