
Descrierea atribuțiilor Senatului Universității și Consiliului de Administraţie, 

structurile de conducere ale Universității Creștine Partium 

Senatul universitar, structura de conducere a universităţii, se constituie şi funcţionează în 

baza prevederilor Legii Educaţiei Nationale nr.1/2011, în conformitate cu prevederile Cartei 

UCP (Anexa 1.3.1.) şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului 

Universitar (Anexa 1.5.11.). Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel 

mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. Hotărârile adoptate de Senatul 

universitar sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii Universităţii din Oradea. Din 

Senatul universităţii fac parte cadre didactice cu norma de bază în instituţie, respectiv 

reprezentanţii studenţilor în proporţie de 25% din numărul membrilor Senatului. Competenţa 

Senatului se referă la întreaga activitate a universităţii: de învăţământ-cercetare, economico-

financiară şi administrativă. Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care 

conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu 

rectorul. Activitatea Senatului universităţii este sprijinită de Comisiile permanente ale 

Senatului (Anexa 1.5.3.): 1. activitatea de evaluare şi dezvoltare academică este asigurată de 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, condusă de prorectorul universităţii; 2. 

Comisia pentru Curriculum reprezintă structura specializată a senatului cu atribuţii în 

armonizarea şi compatibilizarea specializărilor cu practica europeană şi cu cerinţele de 

dezvoltare socio-economică şi culturală a României; 3. Comisia de Învăţământ; 4. Comisia de 

Cercetare Ştiinţifică; 5. Comisia Economică; 6. Comisia pentru Relaţii Externe; 7. Comisia 

de Etică. 

Consiliul de Administraţie este structura care asigură conducerea operativă a UCP şi aplică 

deciziile strategice ale Senatului universitar, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, Carta UCP (Anexa 1.3.1.) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie (Anexa 1.5.12.). Consiliul de Administraţie are un preşedinte numit şi 

revocat de Consiliul Fondatorilor. În componenţa Consiliului de conducere intră rectorul, 

prorectorul, decanii, directorul general administrativ, doi membrii ai Consiliului Fondatorilor 

şi un reprezentant al studenţilor. Cancelarul şi secretarul ştiinţific al Universităţii sunt invitaţi 

de drept la şedinţele Consiliului de Administraţie.  
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