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privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Unităţii de Suport şi Dezvoltare pentru Studenţi 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 156/24.05.2021 

privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Suport şi 

Dezvoltare pentru Studenţi, 

Luând în considerare avizele favorabile al Comisiei pentru regulamente şi 

probleme juridice şi al Comisiei pentru activităţi sociale şi culturale studenţeşti, 

În temeiul art. 39 litera y) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai şi al art.18 lit. e din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în sedintă online la data de 14 iunie 2021, 
' ' 

hotărăste: 
' 

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de Suport şi 

Dezvoltare pentru Studenţi. 

Art.2. Regulamentul, cuprins în anexă, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Regulament de Organizare şi Funcţionare al 

Unităţii de Suport şi Dezvoltare pentru Studenţi 

Aprobat prin HS nr. 75/14.06.2021-

Preambul 
Pentru a răspunde în mod eficient intereselor/nevoilor studenţilor Universităţii Babeş
Bolyai, respectiv pentru a-i sprijini în dificultăţile întâmpinate înainte de, pe parcursul şi 
după finalizarea studiilor universitare şi cu scopul de a crea o reală punte între educaţia 
preuniversitară, cea universitară şi piaţa muncii, s-a hotărât înfiinţarea Unităţii de Suport 
şi Dezvoltare pentru Studenţi. 

1. CONSTITUIREA SI STRUCTURA UNITĂ TII 
' 

1.1. Denumire 
1.1.1 Denumirea completă a unităţii este "Unitatea de Suport şi Dezvoltare pentru 
Studenţi" a Universităţii Babeş-Bolyai. 
Art. 1.1.2. Acronimul unităţii este Unitatea SDS-UBB. 

1.2. Înfiinţare, funcţionare şi formă juridică 
1.2.1. Unitatea SDS-UBB a fost înfiinţată în anul 2021 prin hotărârea Senatului 
Universităţii Babeş-Bolyai nr. 17.905/14.12.2020, având în vedere adresa Rectoratului 
nr. 17.672/08.12.2020 privind aprobarea noii organigrame a Universităţii Babeş-Bolyai. 
1.2.2. Unitatea SDS-UBB funcţionează în cadrul Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai şi 
se află în subordinea directă a prorectorului responsabil cu cariera/consilierea studenţilor 
şi Alumni. 
1.2.3. Unitatea SDS-UBB nu are personalitate juridică distinctă. 

1.3. Durata functionării . 
Art. 1.3.1. Unitatea SDS-UBB se înfiinţează pe durată nedeterminată. 
Art. 1.3.2. Dizolvarea, divizarea sau reorganizarea unităţii poate fi hotărâtă doar de 
Consiliul de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai, cu aprobarea Senatului. 

1.4. Structura unitătii 
' 

1.4.1. Unitatea SDS-UBB se organizează şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare, în 
conformitate cu prevederile Cartei Universităţii Babeş-Bolyai şi cu regulamentele interne 



ale Universătăţii Babeş-Bolyai, şi are în subordine următoarele structuri: Centrul de 
Carieră, Orientare Profesională şi Alumni, Centrul de consiliere "Student Expert", 
Centrul de Învăţare StudHub, Biroul pentru Studenţii cu Dizabilităţi, Biroul pentru 
Voluntariat, denumite în continuare "Centre". 
1.4.2. Organigrama unităţii SDS-UBB este: 

Unitatea Suport şi Dezvoltare 
pentru Studenţi 

(Unitatea SDS- UBB) 

- 1 
1 1 

Centrul de Centrul de Carieră, Centrul de 
invăţare Orientare Profesională şi consiliere 

"STUDHUB" Alumni (Centrul COPA) "Student Expert" 

lsiroul pentru Biroul pentru Studenţi 

1 
Voluntariat cu Dizabilităţi 

Art 1.4.3. Centrul de Carieră, Orientare Profesională şi Alumni (Centrul COP A) are trei 
puncte de lucru: 

> Centrul International de Carieră al Facultătii de Stiinte Administrative si ale 
' ' ' , 

Comunicării; 

> Centrul de Orientare si Consiliere Profesională ProCariera al Facultătii de Stiinte 
' , ' ' 

Economice şi Gestiunea Afacerilor; 
> Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Facultăţii de Inginerie din cadrul 

Centrului Universitar UBB Reşiţa. 
Art. 1.4.4. Punctele de lucru îşi defăşoară activitatea în mod autonom având 
obligativitatea de raportare periodică, la cerere, a activităţilor desfăşurate către Centrul 
de Carieră, Orientare Profesională şi Alumni. 
Art. 1.4.5. Punctele de lucru au structură de management propriu şi funcţionează în spaţii 
puse la dispoziţie de către Universitate. 

2. MISIUNEA UNITĂTII 
' 

2.1. Misiune 
Art. 2.1.1. Misiunea Unitătii SDS-UBB este de a facilita tranzitia dintre scoală, universitate 

' ' ' 
şi piaţa muncii, oferind servicii de sprijin, suport, orientare şi incluziune viitorilor, 
actualilor şi foştilor studenţi. Unitatea SDS-UBB îşi propune formarea şi consolidarea 
unor valori ce stau la baza activităţii didactice şi de cercetare, respectiv a prezenţei în 
societate a Universităţii Babeş-Bolyai, şi anume: dezvoltare personală şi morală, învăţare 
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permanentă şi inovatoare, atitudine proactivă şi participare, respectiv integrare în 
diversitate, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate. 

2.2. Obiective 
Art. 2.2.1. Obiectivul principal al Unităţii SDS-UBB este acela de a coordona şi corela 
activităţile centrelor pe care le are în subordine. 
Art. 2.2.2. Obiectivele specifice ale Unităţii SDS-UBB sunt reprezentate de obiectivele 
centrelor, şi anume: 

I. Prin Centrul COP A: 
a. oferire de suport elevilor pentru a lua o decizie informată, bazată pe interesele şi 

valorile, respectiv abilităţile şi competenţele proprii prin activităţi de consiliere, 
workshopuri şi campanii de informare; 

b. oferirea de suport psihologic şi educaţional studenţilor pentru depăşirea 

dificultăţilor academice; 
c. susţinerea succesului academic al studenţilor prin activităţi de mentorat care 

ţintesc angajamentul pentru studii, dezvoltarea identităţii de student UBB, 
susţinerea motivaţiei şi formării coeziunii de grup; 

d. prevenirea abandonului şcolar prin sprijinirea studenţilor în corelarea scopurilor 
şi aspiraţiilor proprii şi a eforturilor academice, menţinerea motivaţiei şi 

dezvoltarea perseverenţei; 
e. dezvoltarea în cadrul studenţilor a unor abilităţi şi competenţe personale de tipul 

"soft skills" necesare atât reuşitei universitare cât şi succesului profesional prin 
oferirea de traininguri, cursuri de formare şi workshopuri; 

f. creşterea gradului de angajabilitate al studenţilor şi Alumni UBB, prin 
desfăşurarea de activităţi de informare, orientare şi consiliere în carieră, 

organizarea de evenimente specifice, în vederea dezvoltării aptitudinilor personale 
şi a unor deprinderi necesare inserţiei pe piaţa muncii; 

g. construirea unei comunităţi puternice de Alumni ai Universităţii Babeş-Bolyai; 
h. includerea comunităţii Alumni în formarea şi sprijinirea studenţilor în tranziţia 

spre piaţa muncii prin organizare de întâlniri şi workshopuri tematice; 
1. iniţierea unor cercetări menite să fundamenteze şi să dezvolte practici de consiliere 

în conformitate cu nevoile grupului ţintă si standardele internaţionale. 

II. Prin Centrul de Consiliere "Student Expert": 
a. facilitarea adaptării studenţilor la particularităţile mediului academic, în particular 

la contextul specific Universităţii Babeş-Bolyai; 
b. oferirea de suport psihologic şi educaţional studenţilor pentru depăşirea 

dificultăţilor academice; 
c. susţinerea dezvoltării competenţelor personale, transversale, necesare pentru 

cresterea stării de bine si a rezilientei; , , , 

d. oferirea de consultanţă de specialitate, la cerere, pentru alte instituţii şi organizaţii 
din comunitatea academică; 
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e. iniţierea unor cercetări menite să fundamenteze şi să dezvolte practici de consiliere 
psihologică si educaţională în conformitate cu nevoile grupului ţintă si standardele 
internaţionale. 

III. Prin Biroul pentru Studenţii cu Dizabilităţi: 
a. facilitarea accesului studenţilor cu dizabilităţi la procesul de predare-învăţare şi 

evaluarea gradului de accesibilizare fizică şi socială a mediilor de interacţiune cu 
aceştia; 

b. oferirea de servicii individualizate sau în grup, în scopul soluţionării dificultăţilor 
care pot să apară în contextul dizabilităţii; 

c. oferirea de informaţii şi formarea cadrelor didactice universitare cu privire la 
nevoile diverse de învăţare, în scopul includerii studenţilor cu dizabilităţi în viaţa 
universitară; 

d. realizarea unor cercetări structurate privind atitudinile şi nivelul de informare a 
cadrelor didactice referitoare la persoanele cu dizabilităţi şi gradul de 
accesibilizare; 

e. iniţierea şi promovarea de activităţi şi programe, în parteneriat cu alte servicii şi 
departamente ale universităţii, organizaţii ale studenţilor, instituţii publice şi 

organizaţii ale societăţii civile, care promovează şi susţin accesul egal la educaţie 
pentru persoanele cu dizabilităţi; 

f. promovarea admiterii la Universitatea Babeş-Bolyai în cadrulliceelor speciale. 

IV. Prin Biroul pentru Voluntariat: 
a. coordonarea, organizarea şi desfăşurarea programul"Voluntar la UBB"; 
b. crearea unui cadru de participare a studenţilor şi tinerilor la activităţi de 

voluntariat (didactice, de cercetare, administrative şi sociale) desfăşurate în cadrul 
Universităţii; 

c. creşterea constantă a numărului de voluntari din rândul studenţilor şi ai 
colaboratorii externi UBB; 

d. dezvoltarea programului "Voluntar la UBB" la nivelul structurilor UBB prin 
oferirea de consulanţă şi expertiză în domeniu. 

V. Prin Centrul de Învăţare STUDHUB: 
a. prevenirea abandonului prin organizarea de activităţi remediale şi de consiliere 

academică (workshopuri, traininguri, consilieri în grup sau individuale) pentru 
studenţii UBB, conform Strategiei de diminuare a riscului de abandon al 
studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai; 

b. susţinerea succesului academic prin organizare de workshopuri tematice şi cursuri 
de dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare unui parcurs academic de 
succes (ex. tehnici de luare de notiţe, tehnici de scriere academică, tehnici de 
prezentare etc.); 

c. oferirea unui spaţiu destinat învăţării individuale şi în grup mic studenţilor 
Universităţii Babeş-Bolyai pentru a-i sprijini în realizarea obiectivelor academice; 

4 



d. creşterea angajamentului studenţilor prin organizare de evenimente de socializare 
în colaborare cu organizaţiile studenţeşti. 

2.3. Adresabilitatea serviciilor 
Art. 2.3.1. Serviciile centrelor care se află în subordinea Unităţii SDS-UBB se adresează 
următoarelor categorii de beneficiari: 

a. elevilor; 
b. studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, inclusiv studenţilor aflaţi în mobilitate 

academică temporară la Universitatea Babeş-Bolyai; 
c. absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai; 

d. structurilor universitare din cadrul UBB/cadrelor didactice şi de cercetare. 

3. RESURSA UMANĂ 

Art. 3.1. Unitatea SDS-UBB este condusă de prorectorul responsabil cu cariera/consilierea 
studenţilor şi Alumni. 
Art. 3.2. Centrele din subordinea Unităţii SDS-UBB sunt conduse fiecare de un 
coordonator, numit si revocat din functie de către conducătorul unitătii SDS-UBB. , , ' 

Art. 3.3. Rolul coordonatorului este de a superviza, organiza şi monitoriza activitatea 
centrului pentru a atinge obiectivele propuse. 
Art. 3.4. Obiectivele propuse sunt operaţionalizate anual, în baza unor indicatori de 
performanţă cantitativi. 
Art. 3.5. Personalul este format din specialişti cu studii superioare şi expertiză în 
domeniul de activitate, grupat pe centrele prevăzute la articolull.4.1. 
Art. 3.6. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt cele prevăzute în fişele posturilor şi în 
contractul colectiv de muncă. 
Art. 3.7. Activitatea personalului este evaluată anual, conform prevederilor legale 
(interne). 
Art. 3.8. Personalul angajat al fiecărui centru respectă Legea educaţiei naţionale nr.l/2011, 
Carta Universitătii, Codul Etic, standardele de calitate ale actului consilierii si standardele 

' ' 
de competenţă implicate în procesul de consiliere şi orientare profesională (acolo unde ele 
sunt aplicabile). 

4. BAZA MATERIALĂ SI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
' 

Art. 4.1. Baza materială a Unităţii de Suport şi Dezvoltare pentru Studenţi este de drept 
parte componentă a patrimoniului Universităţii Babeş-Bolyai. 
Art. 4.2. Activitatea Unităţii SDS-UBB se desfăşoară pe baza bugetului alocat de către 
Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai. 
Art. 4.3. Excepţie de la art. 4.2. fac punctele de lucru ale Centrului COP A care îşi 

desfăşoară activitatea în baza bugetului alocat de facultăţile în cadrul cărora îşi desfăşoară 
activitatea. 
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Art. 4.4. Unitatea SDS-UBB oferă cu titlu gratuit serviciile de informare, orientare şi 
consiliere pentru studenţii (nivel licenţă, masterat, doctorat) şi Alumni Universităţii 
Babeş-Bolyai fără un loc de muncă. 
Art. 4.5. Unitatea SDS-UBB oferă contra-cost servicii de consiliere şi orientare pentru 
comunitate sau terţe părţi. 
Art. 4.6. Veniturile Unităţii SDS-UBB pot proveni din taxele aferente activităţilor 

desfăşurate în vederea realizării obiectivelor, din sponsorizări, donaţii şi alte surse legale. 
Art. 4.7. Veniturile Unităţii SDS-UBB se folosesc pentru finanţarea activităţilor proprii, cu 
respectarea procedurilor legale şi interne privitoare la angajarea cheltuielilor. 
Art. 4.8. Taxele aferente serviciilor prevăzute la art. 4.5. se stabilesc pentru fiecare an 
universitar, se propun de către coordonatorii centrelor şi se aprobă de către Consiliul de 
Administraţie şi Senatul Universităţii Babeş-Bolyai. 
Art. 4.9. Unitatea SDS-UBB efectuează încasări şi plăţi prin conturi deschise la Trezorerie 
de către Universitatea Babeş-Bolyai. Unitatea SDS-UBB nu are conturi bancare proprii. 

5. DISPOZITII FINALE 
' 

Art. 5. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul 
Universităţii Babeş-Bolyai. 
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