Text existent

Text propus

Art.103. Mandatul prorectorilor este de patru ani, cu
posibilitatea de reînnoire succesivă o dată fiind
derulat după numirea în funcţie de către rector.

Art.103. Mandatul prorectorilor este de patru ani, cu posibilitatea
de reînnoire. Mandatul unui prorector se derulează începând cu
data numirii sale în funcție de către rector.

Art.104. Prorectorii îşi exercită atribuţiile operative şi
de strategie instituţională pe domenii specifice, pe
baza delegării acestora de către rector, conform legii.
În decizia rectorului de numire a prorectorilor se
stabileşte domeniul specific care intră în competenţa
fiecărui prorector.

Art.104. Prorectorii îşi exercită atribuţiile operative şi de strategie
instituţională pe domenii specifice, pe baza delegării acestora de
către rector, conform legii. În decizia rectorului de numire a
prorectorilor se stabileşte domeniul specific care intră în
competenţa fiecărui prorector. Atribuțiile prorectorilor din UTCN
sunt următoarele:
Prorector cu managementul resurselor şi politici financiare:
Managementul resurselor financiare;
Managementul resurselor umane și a aspectelor juridice.
Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socioeconomic:
Managementul strategiei universitare;
Managementul relațiilor cu mediul socio-economic și a
fondurilor structurale.
Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică:
Managementul cercetării, dezvoltării și inovării;
Managementul infrastructurii informatice şi de
comunicaţii.
Prorector didactic:
Managementul proceselor de învățământ și a resurselor
umane academice.
Prorector relaţii Internaţionale:
Managementul relaţiilor internaționale şi
internaţionalizare;
Managementul programelor de studii postuniversitare, cu
frecvență redusă și la distanță;
Marketing, comunicare, imagine și activități ale
formațiilor artistice și sportive.
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Art.123. Pentru un număr de studenţi mai mare de
15.000 se stabileşte ca numărul minim de prorectori
să fie şase. Senatul poate lua decizia de modificare în
acest sens.
Art.124. Numărul de posturi de prodecani dintr-o
facultate se stabileşte de Consiliul de administrație,
pe baza propunerii decanului desemnat, conform
legislatiei

Prorector Centrul Universitar Nord din Baia Mare:
Managementul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
La propunerea rectorului și cu aprobarea Senatului, pot fi
adăugate alte atribuții sau atribuțiile enumerate pot fi
redistribuite.
Art.123. Pentru un număr de studenţi mai mare de 15.000 se
stabileşte ca numărul minim de prorectori să fie şase. La
propunerea rectorului, Senatul poate lua decizia de modificare a
numărului de prorectori.
Art.124. O facultate din UTCN poate avea un număr de maxim 4
prodecani, în funcţie de numărul de studenți, numărul de
programe de studii, de numărul personalului didactic şi de
cercetare. De principiu se aplica regula stabilirii unui post de
prodecan la fiecare o mie de membri ai comunității facultății. În
situaţii bine justificate decanul poate solicita Consiliului de
Administrație suplimentarea numărului de prodecani aflați în
funcție. Propunerea trebuie aprobată de Senatul universitar.
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