
REGULAMENT  
AL COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI  

ŞI ACTIVITĂŢI CULTURAL-SPORTIVE  
A SENATULUI UNIVERSITĂŢII HYPERION  

DIN BUCUREŞTI 

Art. 1. Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti în conformitate cu 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Cartei Universităţii Hyperion, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Senatului Universităţii Hyperion, ale Regulamentului privind activitatea profe-
sională a studenţilor la Universitatea Hyperion, ale Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în organismele de condu-
cere ale Universităţii Hyperion îşi alcătuieşte Comisia pentru probleme studenţeşti 
şi activităţi cultural-sportive ca organism de specialitate formată din 7 membri, 
din care 5 cadre didactice şi 2 studenţi.   

Art. 2. Comisia pentru probleme studenţeşti şi activităţi cultural-sportive a 
Senatului Universităţii Hyperion din Bucureşti are următoarele atribuţii: 

În domeniul profesional: 
a) întocmeşte, împreună cu Asociaţia Studenţilor Hyperion şi cu repre-

zentanţii studenţilor în Senat, Regulamentul de activitate profesională a
studenţilor. El trebuie să conţină principiile generale de urmat în
întocmirea regulamentelor de activitate din fiecare facultate;

b) verifică asigurarea condiţiilor optime de studiu în biblioteci, labo-
ratoare etc.;

c) sprijină participarea studenţilor la concursuri profesionale şi în
realizarea unor activităţi privind orientarea în carieră a studenţilor;

d) stimulează organizarea unor cursuri de învăţare a limbilor străine şi a
elementelor esenţiale de birotică;

e) pe baza raporturilor anuale, la nivel de facultate, a rezultatelor activităţii
profesionale a studenţilor, comisia propune măsuri de îmbunătăţire ce
vor fi incluse în planul strategic şi în planurile operaţionale anuale.
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În domeniul cercetării ştiinţifice: 
a) sprijină organizarea unor sesiuni ştiinţifice studenţeşti anuale la nivel

de specializări, facultate şi universitate, care se pot desfăşura împreună
cu cadrele didactice;

b) stimulează participarea studenţilor la sesiuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;

c) sprijină editarea în volum a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor;
d) analizează anual rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică studen-

ţească;
e) urmăreşte respectarea criteriilor de acordare a burselor.
În domeniul social: 
a) participă la acordarea burselor şi a altor forme de ajutoare în confor-

mitate cu regulamentele aprobate şi cu legislaţia în vigoare;
b) urmăreşte respectarea regulamentelor aprobate privind organizarea şi

funcţionarea căminului studenţesc, a cantinei şi bufetelor.
În domeniul cultural: 
a) Stimulează şi sprijină studenţii în organizarea şi desfăşurarea unor

activităţi culturale, educative, artistice, distractive (baluri ale bobocilor
etc.), precum şi a altor manifestări specifice pentru studenţi, pe plan
intern şi internaţional.

În domeniul sportiv: 
a) sprijină organizarea unor manifestări sportive, turistice şi de agrement

pentru studenţi;
b) sprijină realizarea diferitelor proiecte în scopul îmbunătăţirii activităţii

sportive a studenţilor;

 Art. 3. Componenţa şi structura Comisiei Senatului pentru Probleme Stu-
denţeşti şi Activităţi Cultural-Sportive: 

a) Comisia are următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, un repre-
zentant al Asociaţiei Studenţilor Hyperion, secretar şi membri.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul se aleg în prima şedinţă a
Comisiei.

b) Se pot constitui subcomisii al Comisiei pe domenii concrete de
activitate;

c) Mandatul Comisiei pentru Probleme Studenţeşti şi Activităţi Cultural-
Sportive are aceeaşi durată cu mandatul Senatului Universităţii
Hyperion din Bucureşti.

Art. 4. Funcţionarea 
a) Comisia Senatului pentru Probleme Studenţeşti şi Activităţi Cultural-

Sportive se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare, şi în sesiuni extra-
ordinare, la convocarea preşedintelui sau vicepreşedintelui;

b) Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul
membrilor;



c) Reuniunile Comisiei se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data reuni-
unii, cu excepţia sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce
la 3 zile. La anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a
şedinţei.

d) La reuniunile Comisiei pot asista şi invitaţi, cu aprobarea preşedintelui
sau a Comisiei. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de
zi pentru care sunt invitaţi;

e) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărâri proprii; hotă-
rârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul acestora
reprezintă 2/3 din totalul membrilor. Hotărârile se consemnează în
procesul verbal de şedinţă care este semnat de preşedinte, vicepre-
şedinte şi secretar. Copiile şi extrasele acestora se eliberează numai cu
aprobarea preşedintelui.

Art. 5. Atribuţiile preşedintelui, ale vicepreşedintelui şi ale secretarului 
a) Preşedintele:

− convoacă şi prezidează Comisia Senatului pentru Probleme
Studenţeşti şi Activităţi Cultural-Sportive; 

− ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze 
Comisia la următoarea reuniune; 

− reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul şi cu celelalte organisme 
de conducere academică; 

− preşedintele Comisiei prezintă în faţa Senatului un raport anual 
privind activitatea Comisiei cu probleme studenţeşti şi activităţi 
cultural-sportive. 

b) Vicepreşedintele:
− îndeplineşte sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează. El

înlocuieşte preşedintele prin delegare de atribuţii, în cazul în care 
preşedintele, din motive obiective nu îşi poate exercita momentan 
atribuţiile; 

− asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Comisiei şi 
informează Comisia cu privire la executarea acestora. 

c) Secretarul:
− asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei;
− asigură redactarea rapoartelor, proceselor verbale şi consemnează

toate documentele aferente activităţii Comisiei; 
− transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinei de 

zi ale acestora; 
− coordonează Secretariatul Comisiei şi are responsabilitatea arhivei 

Comisiei. 
Art. 6. Dispoziţii generale 
a) Comisia Senatului pentru Probleme Studenţeşti şi activităţi cultural-

sportive se subordonează Senatului, realizând politica elaborată de



Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii Hyperion 
din Bucureşti; 

b) Modificarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei Senatului
pentru Probleme Studenţeşti şi Activităţi Cultural-Sportive se face prin
hotărâre a Senatului;

c) Regulamentul de funcţionare al Comisiei Senatului pentru Probleme
Studenţeşti şi Activităţi Cultural-Sportive intră în vigoare la data
adoptării lui de către Senat;

d) Comisiile cu Probleme Studenţeşti şi Activităţi Cultural-Sportive pe
facultate au atribuţiile ce rezultă din prezentul Regulament, completate
cu altele specifice din facultatea respectivă.

Completat şi adoptat în şedinţa Senatului Universităţii Hyperion din data 
de 16 februarie, 2017. 
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