
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE ÎN LIMBA 
MAGHIARĂ 

 
 
 Principii generale 
 
 Departamentele Facultăţii de Geografie se organizează şi funcţionează în baza 
prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/10.01.2011, a hotărârilor Senatului 
Universităţii Babeş-Bolyai, a legilor şi regulamentelor ce o privesc, aflate în vigoare. 
Departamentele Facultăţii de Geografie se organizează cu respectarea principiilor 
generale stabilite de prezentul Regulament.  
 
 În conformitate cu Hotărârea Nr. 7354/18 aprilie 2011 a Rectoratului 
Universităţii Babeş-Bolyai, aprobată de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din data 
de 21 aprilie 2011, la Facultatea de Geografie sunt organizate cinci departamente: 
 

1. Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică; 
2. Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială; 
3. Departamentul de Geografie Umană şi Turism; 
4. Departamentul de Geografie în Limba Maghiară; 
5. Departamentul de Geografie – Extensii.  

 
 Înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea departamentelor existente se face pe 
baza unei Hotărâri a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, la propunerea Consiliului 
Facultăţii de Geografie. 
 Departamentele au în competenţă gestiunea resurselor, asigură selecţia, 
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale 
de muncă a personalului didactic. 
 
 Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor, angajarea sau încetarea 
relaţiilor contractuale de muncă se aprobă de Consiliul Facultăţii de Geografie şi se 
validează de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai. 
 
 Departamentele gestionează resursele financiare provenite de la buget sau din 
resurse extrabugetare, elaborează anual bugetul de venituri şi cheltuieli, încadrându-se 
în schema cadru a Facultăţii de Geografie. 
 
 
 
 

Facultatea de Geografie  
Str. Clinicilor nr. 5-7; Cluj-Napoca, RO-400006 

Tel.: 0264 - 59 61 16; Fax: 0264 – 59 79 88 

                          

                              

                           



 
 
 
 Departamentul de Geografie în limba maghiară 
 

 Departamentul de Geografie în limba maghiară din cadrul Facultăţii de 
Geografie organizează şi gestionează următoarele programe de studii:  

 Geografia turismului – nivel licenţă, învăţământ de zi în limba maghiară; 
 Geografie – nivel de licenţă, învăţământ de zi; 
 Planificare teritorială – nivel de licenţă, învăţământ de zi; 
 Turism şi dezvoltare teritorială – nivel master în limba maghiară, învăţământ 

de zi. 
 

 Departamentul de Geografie în limba maghiară colaborează cu 
Departamentele de Geografie Fizică şi Tehnică, Geografie Regională şi Planificare 
Teritorială, Departamentul de Geografie Umană şi Turism, Geografie – Extensii, 
pentru următoarele programe: 

 Geografie – nivel licenţă, învăţământ de zi, limba maghiară; 
 Planificare teritorială – nivel licenţă, învăţământ de zi, limba maghiară; 
 Geografia turismului – nivel licenţă, învăţământ de zi în limba maghiară; 

 
 
 Departamentul de Geografie în limba maghiară colaborează cu alte facultăţi 
din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şi cu alte Universităţi pentru 
programe de studiu sau de cercetare în situaţia în care este solicitat. 

 
 Departamentul de Geografie în limba maghiară are următoarele competenţe: 

 Organizează şi gestionează programe de studii la nivel licenţă şi master; 
 Concepe şi derulează programe de cercetare ştiinţifică din competenţa 

domeniului de studii sau de specializare, altele decât cele derulate prin centre 
de cercatare; 

 Elaborează şi colaborează la realizarea planurilor de învăţământ pentru 
specializările şi programele gestionate şi a celor la care colaborează; 

 Elaborează statele de funcţii şi fişele postului pentru membrii 
departamentului; 

 Asigură şi gestionează resursele financiare necesare; 
 Elaborează şi execută propriul buget pe baza sumelor defalcate de către 

Consiliul Facultăţii; 
 Face propuneri privind politica de personal şi cea de salarizare, în limita 

resurselor disponibile şi propune diferenţieri salariale; 
 Propune comisiile pentru concursurile organizate în vederea ocupării 

posturilor didactice; 
 Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi supune 

rezultatele acestora spre avizare Consiliului Facultăţii şi spre validare 
Senatului Universităţii; 

 Propune cadrele didactice asociate; 
 Face propuneri privind prelungirile de activitate ale cadrelor didactice 

pensionare; 
 Face propuneri privind conducătorii de doctorat; 
 Propune sancţionarea acelor membri care nu respectă regulamentele existente 

şi nu îndeplinesc condiţiile calitative cerute; 



 
 
 

 Face propuneri privind organizarea examenului de licenţă, disertaţie şi 
doctorat; 

 Aprobă programele analitice pentru disciplinele din planul de învăţământ, 
verifică dacă ele sunt actuale şi conforme cu prevederile existente la nivelul 
universităţii; de asemenea analizează concordanţa dintre conţinutul 
programelor analitice proprii şi conţinutul unor programe similare existente la 
universităţi de pe plan internaţional; 

 Aprobă anual programul de editare a cursurilor, materialelor didactice, a 
suporturilor de curs pentru învăţământul la distanţă, a caietelor de seminar şi 
de lucrări practice, a studiilor de caz; 

 Aprobă programele de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice; 
 Organizează periodic seminarii ştiinţifice ale departamentului; 
 Propune acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris 

Causa, Senator de onoare şi Profesor Emerit, în condiţiile Cartei Universităţii 
Babeş-Bolyai; 

 Organizează manifestări ştiinţifice şi se implică în organizarea manifestărilor 
ştiinţifice la nivelul Facultăţii de Geografie; 

 Face propuneri privind viitoarea strategie de dezvoltare; elaborează propriul 
plan operaţional anual şi pune în practică prevederile incluse în planul 
strategic şi în planul operaţional al facultăţii; 

 Evaluează calitatea predării şi seminarizării pentru cadrele didactice care intră 
în componenţa sa, în conformitate cu programul de asigurare a calităţii; 

 Organizează cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
 Încheie şi aplică acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi 

străinătate; 
 Concepe şi aplică programe de învăţământ postuniversitar, formare continuă, 

consultanţă etc. în domeniile pe care le gestionează; 
 Organizează activităţile privind desfăşurarea doctoratului conform 

competenţei stabilite prin Carta Universităţii, prezentul Regulament şi alte 
prevederi legale în materie; 

 Poate înfiinţa centre sau colective de cercetare cu autofinanţare. Directorii sau 
şefii acestor unităţi se confirmă de către Consiliul Facultăţii. 

 Desfăşoară alte activităţi date în competenţa sa prin hotărâri ale Consiliului 

Facultăţii. 
 
 În statul de funcţii al Departamentului de Geografie în limba maghiară se 
vor norma discipline în funcţie de următoarele criterii: 

1. domeniile de specializare a personalului departamentului; 
2. programele de studiu gestionate; 
3. numărul de formaţiuni de studiu;  

 
 Decontarea activităţilor didactice între departamente se va reglementa, în 
condiţiile legii, după o convenţie aprobată în Consiliul Facultăţii, la propunerea 
conducerii facultăţii şi a directorilor de departamente. 
 
 Activităţile didactice neacoperite de titularii din departamente vor fi acordate 
în regim de plata cu ora cadrelor didactice din facultate, doctoranzilor sau cadrelor 
didactice asociate. 
 



 
 
 
 Cercetarea ştiinţifică 
 
 Cercetarea ştiinţifică din facultate se realizează, organizat, în grupuri de 
cercetare ştiinţifică. Fiecare grup de cercetare este coordonat de un director propus de 
membrii grupului de cercetare şi aprobat de Consiliul Facultăţii de Geografie. 
 
 Înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea grupurilor de cercetare se poate 
realiza anual (în luna iunie, cu intrarea în funcţiune începând cu anul universitar 
următor) la propunerea Consiliului Departamentului, aprobată de către Consiliul 
Facultăţii de Geografie.  
 
 Grupurile de cercetare au obligaţia de a organiza periodic seminarii de 
cercetare cu un program ce va fi anunţat pe pagina web a facultăţii. De asemenea, ele 
au datoria de a realiza activităţi de cercetare şi creaţie ştiinţifică relevante pe plan 
naţional şi internaţional. 
  
 Fiecare cadru didactic şi doctorand din facultate va opta pentru cel puţin un 
grup de cercetare atestat. Activitatea ştiinţifică a fiecărui cadru didactic sau cercetător 
se va raporta şi evalua (conform criteriilor naţionale de evaluare a cercetării ştiinţifice 
pe domenii) la nivelul grupului de cercetare şi a departamentului de care acesta 
aparţine. 
 
 Pentru a sprijini diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate în 
Departamentul de Geografie în limba maghiară, Facultatea de Geografie editează 
revistele Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Geographia, Geografie Tehnică, 

Romanian Review of Regional Studies, Riscuri şi catastrofe, Journal of Settlements 

and Spatial Planning şi volumele conferinţelor organizate periodic de facultate şi 
departament. 
 

 Personalul 
 

 Departamentul de Geografie în limba maghiară se compune din:  
 personal didactic şi de cercetare titular angajat pe perioadă nedeterminată; 
 personal didactic sau asistenţi de cercetare angajaţi pe perioadă determinată; 
 cadre didactice asociate; 
 personal auxiliar administrativ 

 
 Membrii departamentului trebuie să realizeze norma didactică stabilită, să 
respecte normele de asigurare a calităţii din învăţământul superior, să participe activ 
la activitatea grupului de cercetare de care aparţine, să susţină programele care aduc 
resurse financiare departamentului (cursuri de formare continuă, programe 
postuniversitare, activităţi de consultanţă etc.). Membrii departamentului au obligaţia 
de a respecta programul de consultaţii şi tutoriat (minim 2 ore săptămânal), să 
îndrume lucrări de licenţă şi disertaţie. 
 
 Membrii departamentului pot dezvolta activităţi de cercetare, consultanţă, 
servicii în centre sau laboratoare de cercetare din Universitate, iar activitatea lor să fie 
remunerată conform regulamentului acestora. Membrii departamentului pot efectua 



 
 
 
activităţi didactice în afara Universităţii Babeş-Bolyai numai cu aprobarea 
directorului de departament şi a decanului facultăţii. 
 
 Membrii departamentului au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în structurile de 
conducere ale departamentului, facultăţii sau universităţii fără nicio discriminare. 
 
 Membrii departamentului au dreptul să candideze la ocuparea poziţiilor 
didactice vacante, fără discriminări, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi 
competenţă. 
 

Structura  

Plenul departamentului  

Din plenul Departamentului fac parte numai cadrele didactice şi/sau de cercetare titulare, 
angajate pe perioadă nedeterminată, membri ai Departamentului. Cercetătorii membri ai 
unui departament nu se pot pronunţa decât cu privire la aspectele care vizează cercetarea, 
nu şi la cele didactice.  

În plenul său, Departamentul exercită următoarele atribuţii:  

a. alege Directorul de departament;  
b. alege membrii Consiliului Departamentului;  
c. aprobă strategia şi programele anuale de cercetare ştiinţifică ale departamentului;  

d. avizează Statele de funcţii; un eventual aviz negativ obligă la refacerea acestora;  
e. avizează lista cadrelor didactice asociate;  
f. avizează lista posturilor scoase la concurs, inclusiv componenţa comisiilor de 

concurs.  
g. face propuneri privind acordarea statutului de profesor emerit, prelungiri de 

activitate;  
h. formulează propuneri de acordare a titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor 

Honoris Causa şi senator de onoare în condiţiile Cartei Universităţii;  

i, poate înfiinţa centre sau colective de cercetare. Directorii sau şefii acestor unităţi se 
confirmă de către Consiliul facultăţii; 

j. aprobă încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi 
străinătate;  

k. poate infirma o decizie luată de Consiliul departamentului sau de Directorul de 
departament;  

1. hotărăşte în orice probleme cu impact pe termen mediu sau lung care privesc 
departamentul;  

m. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, acte normative ale administraţiei 
centrale de specialitate, reglementări ale Universităţii sau ale Consiliului 
Facultăţii.  

n. Avizele date de Plenul Departamentului au caracter obligatoriu atât pentru 
Directorul de departament, cât şi pentru Consiliul Departamentului.  



 
 
 
Hotărârile plenului departamentului se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi, dacă 
numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor acestuia.  

În cazul neîndeplinirii cvorumului de prezenţă, departamentul nu poate delibera în mod 
valabil, el întrunindu-se de drept o săptămână mai târziu, caz în care cvorumul de 
prezenţă este de jumătate plus unu din numărul membrilor departamentului.  

Plenul Departamentului este convocat de către directorul de departament, de către 
majoritatea simplă a membrilor Consiliului Departamentului, sau de către 1/3 dintre 
membrii cu drept de vot ai Departamentului în şedinţă ordinară ori de câte ori este nevoie.  

 

Consiliul departamentului  

Consiliul departamentului se compune din 4-8 membri conform următoarei reguli de  

reprezentare:  

· Până la 20 membri (inclusiv) = 4 mandate;  

· Între 21 şi 40 membri (inclusiv) = 6 mandate; • 
·  Peste 40 membri = 8 mandate.  

Consiliul trebuie să asigure reprezentativitate a programelor de studiu sau de specializare 
sau a centrelor de cercetare (unde este cazul). Directorul de departament, pe perioada 
mandatului, este membru de drept al Consiliului Departamentului.  

Consiliul participă împreună cu directorul în conducerea operativă a departamentului. 
Componenţa Consiliului trebuie să asigure reprezentativitatea programelor de studiu sau 
de specializare sau a centrelor de cercetare (unde este cazul).  

Membrii Consiliului Departamentului sunt aleşi prin votul direct şi secret al membrilor 
departamentului. Un membru al Consiliului departamentului poate fi revocat la 
propunerea Directorului departamentului sau a 1/3 dintre membrii departamentului, cu 
votul majorităţii membrilor acestuia.  

 

Consiliul Departamentului este convocat de către directorul de departament sau de către 
majoritatea simplă a membrilor acestuia. În cazuri excepţionale, Plenul Departamentului 
poate convoca în şedinţă ordinară Consiliul Departamentului. Reuniunile Consiliului 
Departamentului privesc conducerea operativă a Departamentului. Consiliul 
Departamentului aprobă toate măsurile privind managementul şi conducerea operativă 
iniţiate la nivelul Departamentului.  

 

 

 



 
 
 
Directorul de departament  

Proceduri de alegere şi revocare a directorului de departament  

Directorii de departament sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor 
membrilor departamentului - cadre didactice şi de cercetare titulare cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată. Sunt eligibili pentru a candida la funcţia de director de 
departament numai membrii departamentului cu drept de vot. Alegerile sunt valabil 
organizate dacă la scrutin participă un cvorum de cel puţin 2/3 dintre membrii 
departamentului cu drept de vot, fiind aleasă în funcţie persoana care a întrunit 
majoritatea simplă a voturilor exprimate.  

Mandatul directorului de departament corespunde perioadei unei legislaturi la nivelul 
Universităţii, respectiv 4 ani.  

Directorul de departament poate fi schimbat din funcţie în următoarele cazuri:  

· dacă nu îndeplineşte obligaţiile ce decurg din funcţiile ocupate şi din 
programul managerial asumat;  

· dacă se transferă la alt departament din afara sau din interiorul 
Universităţii;  

· dacă îndeplineşte misiuni pe o perioadă mai lungă de un an în străinătate  
· dacă preia funcţii de conducere în alte universităţi publice sau private;  
· dacă încetează contractul de muncă cu Universitatea;  
· dacă demisionează;  
· în situaţia săvârşirii unor abateri grave prevăzute în lege.  

Revocarea din funcţia de director de departament se face de către Senat, la propunerea 
scrisă a cel puţin 1/2 din membrii departamentului, cu avizul Consiliului facultăţii, prin 
votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.  

Managementul departamentului  

Directorul de departament asigură conducerea operativă a departamentului în colaborare 
cu Consiliul departamentului, răspunde de planurile de învăţământ, statele de funcţiuni, 
asigură acoperirea cu specialişti a tuturor posturilor, face propuneri de colaboratori 
externi, propune Consiliului facultăţii efectivul de locuri la admitere pentru specializări şi 
propune noi specializări, dotarea bibliotecilor, propune cooperări cu departamentele de profil 
din alte universităţi. Directorul de departament răspunde de managementul cercetării, al 
calităţii şi de managementul financiar, conform repartizării bugetului stabilit la nivelul 
facultăţii.  

 Directorul de departament trebuie să fie membru al departamentului, să deţină doctoratul şi să 
fie o personalitate consacrată în domeniu, reputată pentru programele şi publicaţiile pe care 
le-a realizat.  

Este responsabil de stabilirea şi indeplinirea strategiei academice a departamentului în acord 
cu Planul strategic şi operaţional al Universităţii şi al Facultăţii.  

Este un membru activ al Consiliului Facultăţii şi va contribui la conducerea şi managementul 
facultăţii;  



 
 
 
Dezvoltă şi susţine structuri de management, consultare, luare de decizii şi comunicare cu 
personalul didactic şi cu studenţii.  

Directorul întruneşte departamentul în plen cel puţin o dată pe semestru, într-o adunare 
ordinară, în care prezintă starea departamentului şi activitatea desfăşurată în acel semestru. De 
asemenea, întruneşte plenul departamentului ori de câte ori programele didactice, de 
cercetare, managementul academic şi financiar solicită.  

Directorul de Departament propune repartizarea atribuţiilor membrilor Consiliului 
Departamentului, în urma acordului acestora. De asemenea, desemnează dintre membrii 
Consiliului Departamentului înlocuitorul în cazurile de absenţă îndelungată sau de 
incapacitate fizică. Propunerea este aprobată de Consiliul Departamentului şi avizată de 
Consiliul Facultăţii.  

Responsabilităţi faţă de învăţământ şi studenţi  

Asigură cea mai bună experienţă de studii pentru studenţi.  

 Asigură împlinirea responsabilităţilor Universităţii faţă de studenţi în ce priveşte admiterea, 
procesul de predare-învăţare, progresul şi evaluarea;  

Asigură consilierea şi asistenta studenţilor în ce priveşte toate aspectele vieţii studenţeşti.  

Asigură implicarea studenţilor în luarea unor decizii din cadrul departamentului. 

Asigură conformarea cu regulamentele şi procedurile Facultăţii şi ale Senatului } 

Actualizează şi dezvoltă noi programe în vederea atragerii de noi studenţi.  

Responsabilităţi în cercetare  

);> asigură cel mai înalt nivel de calitate, integritate şi etică în tot demersul de cercetare;  

);>crează un mediu de cercetare dinamic şi inovativ pentru profesori şi studenţi deopotrivă;  

 

Transferul de cunoaştere  

>- Crează şi exploatează noi oportunităţi de activităţi de transfer de cunoaştere pentru a asigura noi 
surse de venit şi noi zone de cercetare/predare.  

>- Contribuie la iniţiativele Universităţii pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi comunicarea.  

 

Managementul resurselor umane  

Directorul de departament împreună cu Consiliul departamentului răspund de selecţia, 
angajarea, evaluarea periodică, formarea şi motivare a personalului.  

 Directorul de departament înaintează Consiliului Facultăţii poziţia posturilor din statele 
de funcţiuni care urmează să se scoată la concurs, comisiile de concurs şi asigură organizarea 



 
 
 
concursului.  

 Directorul departamentului poate propune, cu aprobarea dată de către Plenul 
departamentului, încetarea relaţiilor contractuale ale Universităţii cu membrii departamentului în 
următoarele cazuri:  

· nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin prin statul de funcţiuni şi fişa postului;  
· încalcă normele de etică şi disciplină academică;  
· pentru condamnări penale.  

}.> Propunerile de angajare sau încetare a relaţiilor contractuale de muncă trebuie aprobate de 
Consiliul facultăţii şi validate de Senatul Universităţii.  

);> Asigură implementarea politicilor şi a procedurilor Universităţii privind resursele umane  

);> Susţine performanţa angajaţilor într-un mod care corespunde exigenţelor Universităţii ”Babeş-
Bolyai" şi asigură distribuţia echilibrată a volumului de lucru între cadrele didactice  

);> Asigură toate resursele necesare pentru ca angajaţii să îşi poată dezvolta abilităţile, competenţele 
şi experienţa.  

);> Dezvoltă o cultură a excelenţei, a colaborării şi a respectului reciproc în cadrul departamentului 
şi în afara lui .  

. );> Asigură un mediu sigur şi sănătos pentru angajaţi şi studenţi, în conformitate cu normele de 
siguranţă şi sănătate în vigoare.  

 

Management financiar  

);> Răspunde de buget şi de respectarea regulamentelor financiare ale Universităţii 

 }.> Gestionează venitul şi cheltuielile Departamentului pentru a asigura susţinerea financiară.  

» Asigură respectarea prevederilor financiare ale Universităţii de către toţi membrii 
departamentului.  

» Eficientizează resursele departamentului şi caută oportunităţi de colaborare în afara facultăţii.  

» Se asigură de întreţinerea echipamentelor şi a locaţiilor departamentului.  

 

Asigurarea calităţii  

> Se asigură că toate activităţile sunt îndeplinite la cele mai înalte standarde şi organizează 
evaluarea şi monitorizarea procedurilor pentru a asigura conformitatea cu regulamentele şi 
îmbunătăţirea constantă: aceste proceduri vor include predarea, cercetarea şi managementul 
tuturor resurselor.  

 



 
 
 
Dezvoltarea prestigiului academic  

> Continuă să dezvolte poziţia academică de cercetare; inclusiv publicaţii, asigurarea unor 
finanţări din afară şi obţinerea indicatorilor de performanţă specifici domeniului.  

> Conştientizează statutul de model al directorului de departament pentru toate celelalte cadre 
didactice în excelenţa academică.  

> Directorul departamentului face propuneri pentru premii şi acordarea unor distincţii 
membrilor departamentului, conform regulamentului departamentului.  

Relaţia cu decanul  

În vederea unei colaborări optime între decan şi directorul de departament, trebuie avute 
în vedere următoarele aspecte:  

> Directorul de departament intermediază comunicarea decanului cu departamentul. iar 
decanul intermediază comunicarea cu structurile de conducere ale Universităţii.  

> Decanul urmăreşte respectarea obiectivelor şi a termenelor prevăzute în Planul strategic şi 
operaţional al Universităţii, iar directorul de departament urmăreşte Planul strategic şi 
operaţional al Facultăţii la nivelul departamentului pe care îl conduce.  

> Decanul respectă autonomia directorului de departament în administrarea departamentului, 
atâta timp cât acţiunile întreprinse nu contravin politicii promovate la nivelul Facultăţii şi al 
Universităţii, nu depăşesc bugetul alocat şi nu contravin legislaţiei în vigoare şi 
reglementărilor interne.  

 
  

 

 

Infrastructura 

 
 Spaţiile alocate activităţilor didactice (săli de curs şi seminarii, laboratoarele 
didactice, etc.) precum şi celelalte spaţii aflate în administrarea facultăţii (birouri, 
biblioteca etc.) se vor gestiona (folosi, întreţine, sprijini financiar) în comun de toate 
departamentele facultăţii. Conducerea facultăţii va asigura, în limitele posibilităţilor 
sale, condiţii propice de desfăşurare a activităţii grupurilor de cercetare şi va asigura, 
prin orar, acces la spaţiile didactice necesare desfăşurării activităţii acestora (pentru 
seminarii de cercetare, pentru manifestări ştiinţifice etc.). Modificarea stării actuale a 
spaţiilor din facultate se poate face numai cu acordul directorilor departamentelor 
implicate. 
 
 Cheltuielile pentru organizarea şi întreţinerea laboratoarelor didactice vor fi 
suportate din resurse obţinute la nivel de facultate (la nivel de departamente precum şi 
din granturile obţinute de către cadrele didactice din departamente), proporţional cu 



 
 
 
numărul studenţilor şi ponderea activităţilor didactice de la specializările gestionate de 
departamente. 
 
 Orarul activităţilor didactice din facultate se va întocmi centralizat, la nivel de 
facultate, prin folosirea optimă a spaţiului alocat acestor activităţi. 
   
 Dispoziţii finale 
 
 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de 

Geografie în limba maghiară intră în funcţiune după aprobarea lui de către Consiliul 
Facultăţii de Geografie şi Senatul Universităţii. 
 
 Prevederile acestui regulament se pot modifica la propunerea Consiliului 
Departamentului sau a conducerii facultăţii cu votul majorităţii simple a membrilor 
departamentului. 
 
 Cluj-Napoca,  

ianuarie 2015 
 
     Pentru conformitate. 
 
 
Director de departament,       Decan, 
Șef lucrări dr. Nagy Egon     Prof. Univ. Dr. Dănuț 
Petrea 
 


