Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Regulamentul comisiei pentru relaţii cu absolvenţii

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU
RELAŢII CU ABSOLVENŢII

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Subordonare şi constituire

Comisia pentru relaţii cu absolvenţii este subordonată Senatului
universităţii şi este constituită cu scopul promovării relaţiilor de colaborare dintre
UBV Cluj-Napoca şi absolvenţii săi, promovării imaginii Universităţii şi ridicării
prestigiul acesteia pe plan intern şi internaţional.
Art.2. Obiective majore

Prin obiectivele sale, Comisia urmăreşte:
a) stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între UBV din ClujNapoca şi absolvenţii săi;
b) strângerea relaţiilor de colaborare între absolvenţii din toate promoţiile;
c) cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a UBV şi
implicarea absolvenţilor în susţinerea Universităţii;
d) orientare profesională şi stabilirea unor relaţii între Universitate şi
mediul economic, pentru îndeplinirea misiunii Universităţii de
excelenţă în învăţământ şi cercetare;
e) monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.
CAP.II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢII
Art.3. Coordonarea Comisiei

Coordonarea Comisiei este asigurată de către prorectorul universităţii, care
are rolul de preşedinte. Ea este alcătuită din membrii cu atribuţii şi competenţe
potrivit obiectivelor sale. Secretariatul Comisiei este asigurat de către
Secretariatul Senatului UBV.
Art.4. Funcţionarea Comisiei

Funcţionarea Comisiei pentru relaţii cu absolvenţii:
a) Comisia se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni
extraordinare de câte ori este nevoie.
b) Reuniunile Comisiei se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data
reuniunii, cu excepţia sesiunilor extraordinare când acest termen s
ereduce la 2 zile. La anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi
a şedinţei.

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Regulamentul comisiei pentru relaţii cu absolvenţii

c) Hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi consemnându-se în
procesul verbal motivaţia votului pro sau contra.
d) La şedinţele de lucru pot participa cu statut de invitat terţi pe probleme
punctuale.
Art.5. Activităţile Comisiei

Comisia pentru relaţii cu absolvenţii gestionează activitatea în
conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită desfăşurând
următoarele activităţi;
a) informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă şi a altor
oportunităţi de confirmare profesională;
b) desfăşoară acţiuni cu scopul intermedierii angajării pe piaţa muncii din
domeniul absolvit;
c) aprobă, modifică şi sistează derularea programelor, proiectelor şi
manifestărilor specifice;
d) asigură contacte cu organizaţii şi instituţii care implică foştii absolvenţi
pentru abordare, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică;
e) promovează imaginea universităţii pe plan intern şi extern;
f) întocmeşte raportul de activitate anual.
Art.6. Atribuţii ale coordonatorului Comisiei

Coordonatorul Comisiei are următoarele atribuţii;
a) convoacă şi prezidează lucrările Comisiei;
b) iniţiază şi avizează programe, proiecte şi manifestări, în concordanţă
cu scopul comisiei;
c) reprezintă universitatea în relaţiile cu absolvenţii;
d) reprezintă universitatea în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi
străinătate;
e) prezintă anual Senatului un raport de activitate.
Art.7. Atribuţii ale secretariatului Comisiei

Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte rapoartele periodice şi anuale ale comisiei;
b) ţine legătura directă sau prin corespondenţă cu absolvenţii;
c) asigură redactarea proceselor verbale şi consemnează toate
documentele aferente activităţii Comisiei;
d) caută şi oferă informaţii privind plasarea absolvenţilor pe piaţa muncii;
e) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei;
f) transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare pentru relaţii cu
absolvenţii.
Art.8. Membrii Comisiei

Membrii comisiei pot fi membri ai Senatului, cadre didactice specializate
în relaţii de comunicare precum şi reprezentanţi ai studenţilor.
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CAP.III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. Parteneriate ale Comisiei

Comisia pentru relaţii cu absolvenţii funcţionează în condiţiile unui
parteneriat cu instituţiile implicate în realizarea obiectivelor strategice cu mediul
economic şi socio-politic.
Art.10. Modificarea şi aprobarea Regulamentului

Modificarea prezentului regulament se face prin intervenţia comisiei, în
temei legal, toate modificările fiind aduse la cunoştinţa Senatului spre avizare.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UBV ClujNapoca din data de 28 octombrie 2008.
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