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Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau in comunitatea academica este de Rector. Tu propui ordinea de zi a sedintelor de senat si vei 
transmite invitatiile. Ai o secretara care te ajuta foarte mult si te bazezi 100% pe ea.  
Responsabilitatile tale ca rector sunt: 
- conduci sedintele de senat 
- reprezinti oficial universitatea si ai putere de decizie 
- tii legatura cu toti membri Senatului 
- PRINCIPALA ta responsabilitate e sa mediezi conflictele ce apar. Nu uita profesorii au75% din voturi iar 
studentii 25%. 
 
Obiective cadre didactice: 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 

reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB)   
- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului.  

__________________________________________________________________ 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau in comunitatea academica este de secretara a rectorului. Esti la curent cu tot ce se intampla in 
universitate si il informezi pe rector de tot ce se intampla. Il ajuti la programarea ordinei de zi, rezolvi toate 
cererile care vin la rectorat si ai grija sa nu fie foarte deranjat de studenti sau profesori. 
Responsabilitatile tale sunt: 
- transmiti invitatiile catre toti membri Senatului la fiecare sedinta, in care ii anunti de ora de incepere a 
sedintei 
- mentii agenda rectoratului - ca structura de conducere a universitatii (rector, prorectorii etc) 
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- te asiguri ca sedintele de senat dureaza atat cat este planificat 
- faci procesul verbal la sedintele de Senat / Biroul de Senat 
- rezolvi toate cererile care vin la rectorat 
 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau in comunitatea academica este acela de Prorector responsabil cu Calitatea, care este si 
Presedintele Comisiei de Calitate. In cadrul comisiei ai incercat de cateva ori sa aduci cateva imbunatatiri 
metodologiei de evaluare a cursurilor si cadrelor didactice de catre studenti, dar ai intampinat reticiente atat 
din partea unor membri din Comisia de Calitate, cat si din partea colegilor din Senatul Universitatii. Dar tu stii 
ca aceste schimbari se fac in timp si in continuare incerci sa imbunatatesti aceasta metodologie. ESTI 
OBIECTIV si realist (daca propunerile profesorilor sunt in defavoarea studentilor pe fatza, te pronunti mai 
degraba impotriva profilor decat a studentilor)  
 
Obiective de atins: 

- Intrunirea Consiliului Calitatii si adoptarea unor masuri care sa justifice existenta consiliului. In consiliu 
se dezbat problemele ridicate de catre profesori si student. 

  
___________________________________________________________________ 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau este de profesor si esti membru in Comisia de calitate. Participi activ la sedintele de Senat si la 
sedintele Comisie din care faci parte. Incerci sa aduci practici din universitatile mari din Europa si sa le 
adaptezi la mediul clujean. De multe ori te lovesti de reticenta unor colegi, care iti pun la indoiala experienta 
din universitate, fiind cadru didactic de doar 5 ani.  
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Obiective de atins: 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 

reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB)   
- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului.  

 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
Rolul tau este de profesor si esti membru in Comisia de Calitate. Esti foarte preocupat de proiectele de 
cercetare in care esti implicat si consideri ca de multe ori sedintele comisiei de calitate pot fi mai eficiente. 
Inca nu intelegi ce cauta studenti in aceasta comisie si consideri ca acestia trebuie sa isi vada de studiilor 
lor.  
 
Obiective de atins: 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 

reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB)   
- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului.  

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau este de profesor si esti membru in Comisia de Calitate. Esti foarte reticient cand vine vorba de 
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practici din marile universitati din Europa sau de imbunatatire continua a metodologiilor care tocmai sunt 
implementate in universitate. Consideri ca e nevoie de cativa ani pentru a testa aceste metodologii si de 
multe ori esti impotriva schimbarii in fiecare an a procesului de evaluare a cursurilor si cadrelor didactice de 
catre studenti. 
 
Obiective de atins: 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 

reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB) 
- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului.  

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbatea problemele comunitatii academice.  
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
Rolul tau este de student senator si membru in Comisia de Calitate. Esti foarte implicat in aceasta comisie si 
ai contribuit foarte mult la imbunatatirea metodologiei de evaluare a cursurilor si cadrelor didactice de catre 
studenti. Te intelegi foarte bine cu dl Prorector, care este si Presedintele Comisiei. Tu comunici cu ceilalti 
studenti si tii cont de parerea lor. 
 
Ai de indeplinit 3 obiective: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 

___________________________________________________________________  
 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
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Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
Rolul tau este de student senator si membru in Comisia de Calitate. Nu stii exact care este rolul tau in 
aceasta comisie. Participi la sedintele Comisie si la sedintele de Senat. Te intelegi foarte bine cu secretara 
rectorului si o vizitezi destul de des. 
 
Ai de indeplinit 3 obiective: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 

 
 
 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
Rolul tau este de student senator si membru in Comisia de Calitate. Incerci sa rezolvi primele 2 probleme 
prioritare care au fost identificate la ultima sedinta cu ceilalti studenti senatori. 
 
Ai de indeplinit 3 obiective: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 

 
_____________________________________________________________ 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
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Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
 
Rolul tau este de profesor senator. Tu participi la sedintele de senat, propui discutii pe ordinea de zi pe care i 
le transmiti rectorului. Tu consideri ca tot procesul de evaluare a cursurilor si cadrelor didactice de catre 
studenti este o mare prostie, sustinand ca feedbackul studentilor nu este valoros pentru activitatea unui 
cadru didactic. Ori de cate ori se aduce in discutie acest subiect, propui ca universitatea sa elimine acest 
proces.  
 
Obiective de atins: 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 

reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB)   
- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
 
Rolul tau este de profesor senator. La fiecare sedinta de senat propui subiecte pe ordinea de zi. Te 
preocupa foarte mult dezvoltarea intregului proces educational din universitate si relationezi atat cu ceilalti 
profesori senatori, cat si cu stundetii. Esti foarte apreciat de studenti ca fiind un profesor deschis care le-a 
sustinut intotdeauna parerile bine argumentate. In sedintele de Senat asculti in egala masura pozitia 
studentilor si a profesorilor si votezi acele solutii care sunt spre binele comunitatii academic (student+ 
profesori) 
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Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
 
Rolul tau este de profesor senator. La fiecare sedinta de senat propui subiecte pe ordinea de zi. Te 
preocupa foarte mult dezvoltarea intregului proces educational din universitate si relationezi atat cu ceilalti 
profesori senatori, cat si cu stundetii. Esti foarte apreciat de studenti ca fiind un profesor deschis care le-a 
sustinut intotdeauna parerile bine argumentate. In sedintele de Senat asculti in egala masura pozitia 
studentilor si a profesorilor si votezi acele solutii care sunt spre binele comunitatii academic (student+ 
profesori) 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
Rolul tau este prorector cu probleme studentesti. Esti deschis cu studentii, le promiti tot ce doresc sa auda, 
dar le amani rezolvarea propriu-zisa de fiecare data. Te intelegi foarte bine cu rectorul si nu prea il ai la inima 
pe prorectorul responsabil de Comisia de calitate.  
Obiectivele cadrelor didactice : 

- Evaluarea cadrelor didactice sa nu se faca de catre studenti 
- Salarizarea cadrelor didactice sa ramana asa cum este acum (salariu de baza + sporuri) 
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- Din cele 60 credite  ECTS pe care studentul trebuie sa le contracteze anulal, maxim 10 credite 
reprezinta cursuri optionale (alese de catre student din toate cursurile disponibile in UBB)   

- Forma de examinare a unui curs este la alegerea profesorului 
Obiective studenti: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
Liderii de opinie au rolul de a genera opinii in legatura cu calitatea cursurilor, a prestatiei profesorilor si de a 
comunica aceste opinii organismelor abilitate, in vederea producerii unei schimbari in mai bine. Studentii 
sunt beneficiarii majoritari ai procesului de educatie, au dreptul sa se implice si sa fie implicati/cooptati la 
actul decizional. 
 
Liderii de opinie – ai rolul de a instiga studentii la “revolutie” din simplu motiv ca actualul sistem de educatie 
e neconform nevoilor societatii prezente. Simti ca nu inveti nimic util, continutul cursurilor este invechit, profu 
dicteaza nu e dascal cum te-ai asteptat sa intalnesti la nivel de universitate, colegii tai nu prea vin la cursuri. 
Te enerveaza la culme ca nu se folosesc metode alternative de invatare (destepte) care sa-ti faca mai 
atractiv cursul (excursii, discutii de grup, teme de casa pe grupuri, filme, etc) 
 
Obiective: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 
- Toate cursurile sa se gaseasca in format electronic online. 

Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
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Liderii de opinie- au rolul de a genera opinii in legatura cu calitatea cursurilor, a prestatiei profesorilor si de 
a comunica aceste opinii organelor abilitate, in vederea producerii unei schimbari in mai bine. Studentii sunt 
beneficiarii majoritari ai procesului de educatie, au dreptul sa se implice si sa fie implicati/cooptati la actul 
decizional. 
Lider de opinie  – esti un student la nivel de master, sociabil, dornic sa se implice in activitati extrascolare, 
ai relatii de prietenie cu studentii reprezentanti, faci parte dintr-o organizatie studenteasca, cunosti informatii 
despre alte sisteme educationale internationale (universitati din afara).  Esti usor nemultumit ca programa la 
nivel de masterat nu e asa cum ai vrea tu, materiile pe care le studiezi  altii le-au studiat sau inca le studiaza 
la nivel de licenta la alte facultati. Simti ca reforma facuta in consecinta implementarii Bologna nu a fost pe 
bune ci mai degraba la repezeala (din 4 + 1 s-a facut 3 + 2 dar materiile au ramas la fel, doar impartite 
diferit) 
 
 
 
Obiective: 

- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 
profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
- Toate examenele se dau cu acces la orice sursa de informatie (carti, cursuri,…) 
- Toate cursurile sa se gaseasca in format electronic online. 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
Studentii senatori sunt alesi din randul studentilor si indeplinesc rolul de reprezentare a studentilor din 
facultatile din care acestia fac parte, in forurile decizionale, cu o participare numeric egala cu 25% din 
totalitatea membrilor forurilor decizionale.  Forul decizional suprem este senatul universitatii unde se iau 
toate hotararile.  
Student senator 1 – rolul tau este de a te pronunta legat de orice aspect al vietii academice atat pe 
componenta sociala (burse, camine, taxe administrative, etc) cat si educational (cursuri, taxe, curricula, 
sistemul intreg) . Propui metode de imbunatatire a sistemului – orice metode care consideri ca pot produce o 
schimbare in bine.  
 
Obiective:  

- Reprezentarea intereselor studentilor 
- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 



                 Investeşte în 
OAMENI 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării   societăţii bazate pe 
cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea 
spre piaţa muncii” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593               

   

 

 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN 
POS DRU 
2007-2013 

INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

2007 - 2013  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

OI POS DRU 
 

UNIVERSITATEA  
BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Studentii senatori sunt alesi din randul studentilor si indeplinesc rolul de reprezentare a studentilor din 
facultatile din care acestia fac parte, in forurile decizionale, cu o participare numeric egala cu 25% din 
totalitatea membrilor forurilor decizionale.  Forul decizional suprem este senatul universitatii unde se iau 
toate hotararile. 
Student senator 2 – ai rolul de a propune cele mai “nebune” metode de crestere a gradului de calitate al 
procesului educational - cursuri (livrare, continut), atitudinea profesorilor si a studentilor, servicile oferite 
studentilor, etc. Esti pe picior de egalitate cu orice membru al senatului fie el prof sau student datorita 
dreptului tau de vot in senat. 
 
Obiective : 

- Reprezentarea Studentilor 
- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 

  
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Studentii senatori sunt alesi din randul studentilor si indeplinesc rolul de reprezentare a studentilor din 
facultatile din care acestia fac parte, in forurile decizionale, cu o participare numeric egala cu 25% din 
totalitatea membrilor forurilor decizionale.  Forul decizional suprem este senatul universitatii unde se iau 
toate hotararile. 
Student senator 3 – rolul tau e de a vota in senatul universitatii si nu esti de acord sa votezi decat in 
cunostinta de cauza, astfel tu vrei sa stii ce inseamna fiecare hotarare care se propune spre votare. Esti un 
fel de gica contra in raport cu ceilalti studenti senatori si te consideri usor superior datorita faptului ca te 
documentezi de obicei. Iti convine functia de senator datorita imaginii bune care ti-o ofera in raport cu profii 
si cu studentii. Nu prea ai chef de reforma educationala si in consecinta nu ai initiative, esti reactiv. 
Obiectiv:  

- Reprezentarea Studentilor 
- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
-  
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Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Studentii senatori sunt alesi din randul studentilor si indeplinesc rolul de reprezentare a studentilor din 
facultatile din care acestia fac parte, in forurile decizionale, cu o participare numeric egala cu 25% din 
totalitatea membrilor forurilor decizionale.  Forul decizional suprem este senatul universitatii unde se iau 
toate hotararile. 
Student senator 4 – esti membru al senatului si in acelasi timp si membru al organizatiei studentesti. Ai 
acces la informatii cu privire la sistemul de educatie atat datorita relatiei tale cu alte organisme de 
reprezentare studenteasca din tara cat si datorita relatiei bune cu unii profesori. Totodata ai experienta in 
reprezentarea studentilor tocmai datorita participarii la diverse activitati ce te-au format in acest sens 
(traininguri, conferinte, etc) Esti interesat de ce se intmpla si la alte nivele de reprezentare si ai atitudine 
proactive.  
 
Obiectiv:  

- Reprezentarea Studentilor 
- 40 ECTS din 60 sunt la discretia studentului sa le insumeze cum vrea (libertate) 
 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau este de membru intr-o organizatie studenteasca.  
Organizatiile studentesti sunt o forma de organizare a studentilor, de sine statatoare, cu rol de 
reprezentare a intereselor studentesti, specifice sau generale in raport cu comunitatea din care studentii fac 
parte si cu societatea ca intreg. Organizeaza diverse activitati in interesul studentilor (balul bobocilor, 
traininguri, conferinte, etc) si elaboreaza politici educationale pe nevoile studentilor.  Rolul vostru e sa 
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identificati problemele prioritare, sa concepeti solutii la aceastea si sa le inaintati spre discutie/solutionare in 
organismele decizionale corespunzatoare.  Totodata aveti un reprezentant in senat. 
 
Obiective: 

- Reprezentarea studentilor 
- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 

profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

 
 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
Rolul tau este de membru intr-o organizatie studenteasca.  
Organizatiile studentesti sunt o forma de organizare a studentilor, de sine statatoare, cu rol de 
reprezentare a intereselor studentesti, specifice sau generale in raport cu comunitatea din care studentii fac 
parte si cu societatea ca intreg. Organizeaza diverse activitati in interesul studentilor (balul bobocilor, 
traininguri, conferinte, etc) si elaboreaza politici educationale pe nevoile studentilor.  Rolul vostru e sa 
identificati problemele prioritare, sa concepeti solutii la aceastea si sa le inaintati spre discutie/solutionare in 
organismele decizionale corespunzatoare.  Totodata aveti un reprezentant in senat. 
 
Obiective:  

- Reprezentarea Studentilor 
- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 

profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
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Rolul tau este de membru intr-o organizatie studenteasca.  
Organizatiile studentesti sunt o forma de organizare a studentilor, de sine statatoare, cu rol de 
reprezentare a intereselor studentesti, specifice sau generale in raport cu comunitatea din care studentii fac 
parte si cu societatea ca intreg. Organizeaza diverse activitati in interesul studentilor (balul bobocilor, 
traininguri, conferinte, etc) si elaboreaza politici educationale pe nevoile studentilor.  Rolul vostru e sa 
identificati problemele prioritare, sa concepeti solutii la aceastea si sa le inaintati spre discutie/solutionare in 
organismele decizionale corespunzatoare.  Totodata aveti un reprezentant in senat (student senator). 
 
Obiective:  

- reprezentarea studentilor 
- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 

profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

 
 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 
 
Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau este de membru intr-o organizatie studenteasca.  
Organizatiile studentesti sunt o forma de organizare a studentilor, de sine statatoare, cu rol de 
reprezentare a intereselor studentesti, specifice sau generale in raport cu comunitatea din care studentii fac 
parte si cu societatea ca intreg. Organizeaza diverse activitati in interesul studentilor (balul bobocilor, 
traininguri, conferinte, etc) si elaboreaza politici educationale pe nevoile studentilor.  Rolul vostru e sa 
identificati problemele prioritare, sa concepeti solutii la aceastea si sa le inaintati spre discutie/solutionare in 
organismele decizionale corespunzatoare.  Totodata aveti un reprezentant in senat. 
 
Obiective: 
 

- Reprezentarea studentilor 
- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 

profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 
 

 
Situatie: Faci parte din comunitatea academica din Universitatea Babes Bolyai. In decursul a 3 saptamani 
exista 3 sedinte de Senat in care se vor dezbate problemele comunitatii academice.   
 
Calendarul celor 3 saptamani este urmatorul: 



                 Investeşte în 
OAMENI 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării   societăţii bazate pe 
cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea 
spre piaţa muncii” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593               
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Pregatirea pentru senat - 15 minute 
Sedinta Senat - 15 min 
Perioada de lucru - 60 min (2 saptamani intre sedintele de Senat) 
Sedinta Senat - 30 min 
Perioada de lucru - 30 min (1 saptamana) 
Sedinta de Senat - 20 min 
O saptamana reprezinta in timpul nostru 30 minute. 
 
Rolul tau este de membru intr-o organizatie studenteasca. 
Organizatiile studentesti sunt o forma de organizare a studentilor, de sine statatoare, cu rol de 
reprezentare a intereselor studentesti, specifice sau generale in raport cu comunitatea din care studentii fac 
parte si cu societatea ca intreg. Organizeaza diverse activitati in interesul studentilor (balul bobocilor, 
traininguri, conferinte, etc) si elaboreaza politici educationale pe nevoile studentilor.  Rolul vostru e sa 
identificati problemele prioritare, sa concepeti solutii la aceastea si sa le inaintati spre discutie/solutionare in 
organismele decizionale corespunzatoare.  Totodata aveti un reprezentant in senat. 
Obiective:  

- Reprezentarea Studentilor 
- Publicarea online a rezultatelor evaluarii cadrelor didactice care duce la  salarizarea diferentiata intre 

profesori (la salariu de baza se mai adauga pana la 50% in functie de rezultatul evaluarii de catre 
studenti) 

 


