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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor 

(ROFCICS) 
 
 

1. DEFINIREA CICS 
 
Art. 1.  Centrul de Informare şi Consiliere a Studenţilor (CICS) este o structură a Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara (UPT) cu misiunea de a asigura o cât mai bună informare, orientare şi integrare profesională şi 
socială a studenţilor. 
 
 

2. STRUCTURA CICS 
 
Art. 2. CICS cuprinde, la nivel de universitate, un Oficiu de Pilotare a Activităţii de Informare şi Consiliere a 
Studenţilor (OPAICS), un Oficiu de  Intermediere a Relaţiei cu Mediul Societal (OIRMS) şi un Laborator de 
Evaluare Aptitudinală a Studenţilor (LEAS), iar la nivelul facultăţilor, câte un Oficiu de Informare şi Consiliere a 
Studenţilor (OICS).  
 

 
3. CONDUCEREA CICS 

 
Art. 3.  CICS, în ansamblul său, funcţionează sub coordonarea Prorectorului  responsabil cu problematica 
studenţească. 

Art. 4. Conducerea operativă a CICS este asigurată de un ”Director”, numit de Biroul Executiv al Senatului UPT, 
dintre cadrele didactice cu titlul de conferenţiar sau profesor.  

Art. 5. OIRMS este condus de un ”şef oficiu”, numit de Biroul Executiv al Senatului UPT.  

Art. 6. LEAS este condus de un ”Director Laborator”, numit de Biroul Executiv al Senatului UPT, predilect dintre 
cadrele didactice cu specialitatea pedagogie, psihologie sau sociologie. 

Art. 7. OICS-urile sunt conduse de câte un ”şef oficiu”, numit, la propunerea Birourilor Executive ale Consiliilor 
Facultăţilor, de Biroul Executiv al Senatului UPT, din rândul cadrelor didactice ale UPT.  
 

 
4. PERSONALUL CICS 

 
Art. 8. OPAICS şi OIRMS dispun de câte un angajat cu normă întreagă, din categoria ”secretar” sau ”referent” 
şi de un număr de colaboratori, ce pot fi: cadre didactice, studenţi, etc.  

Art. 9. LEAS îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu colaboratori: un număr de cadre didactice (în plus faţă de 
şeful de oficiu) şi un număr de studenţi. Se recomandă ca cel puţin unul dintre cadrele didactice să fie specialist 
în pedagogie, psihologie sau sociologie. 

Art. 10. OICS-urile îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu colaboratori: un număr de cadre cadre didactice (în 
plus faţă de şeful de oficiu) şi un număr de studenţi. Se recomandă ca cel puţin unul dintre cadrele didactice să 
fie specialist în pedagogie, psihologie sau sociologie. 
 

 
5. FUNCŢIILE CICS 

 
Art. 11.  OPAICS asigură: 
a. sprijinirea, îndrumarea şi monitorizarea OIRMS, LCEAS şi OICS-urilor şi a activităţii în sine de informare şi 

consiliere a studenţilor 
b. iniţierea şi organizarea de acţiuni de formare şi perfecţionare a studenţilor şi cadrelor didactice implicate în 

activitatea de informare şi consiliere a studenţilor 
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c. iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare personală a studenţilor, pe coordonate complementare celor 

curriculare 
d. generarea de diverse materiale suport şi / sau de promovare privind activitatea de informare şi consiliere a 

studenţilor 
e. iniţierea şi organizarea de diverse manifestări cu studenţii şi pentru studenţi 
f. crearea şi întreţinerea unei evidenţe informatice cu beneficiarii concreţi ai activităţii de informare şi 

consiliere a studenţilor 
g. întreţinerea paginii web a CICS, etc. 
h. constituirea unui corp de voluntari din rândul studenţilor UPT, cu disponibilitate de implicare în acţiunile şi 

proiectele CICS 
i. atragerea de fonduri pentru dezvoltarea CICS 

Art. 12. OIRMS asigură: 
a. culegerea de feedback-uri din mediul societal vizând îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi a actului educativ 

al UPT 
b. inventarierea cerinţelor mediului societal în privinţa forţei de muncă de înaltă calificare din domeniile de 

specialitate ale UPT 
c. prezentarea către mediul societal a producţiei de specialişti a UPT 
d. intermedierea plasării studenţilor UPT în stagii de practică 
e. intermedierea angajării studenţilor 
f. intermedierea angajării proaspeţilor absolvenţi 
g. prezentări de companii şi organizarea de târguri de locuri de muncă 

Art. 13. LEAS asigură: 
a. desfăşurarea de acţiuni de evaluare aptitudinală a studenţilor şi generarea de recomandări pentru studenţi, 

conducerea universităţii şi angajatori 
b. elaborarea de instrumente de lucru pentru evaluarea şi monitorizarea serviciilor de informare şi consiliere a 

studenţilor 
c. efectuarea de analize şi cercetări privind integrarea profesională şi socială a studenţilor 

Art. 14. OICS-urile asigură: 
a. prezentarea pentru studenţi a: 

 specializărilor facultăţilor şi calificărilor oferite prin ele 
 planurilor de învăţământ şi syllabus-urilor disciplinelor 
 lucrărilor de laborator şi proiectelor prevăzute pe diversele direcţii de studiu 
 laboratoarelor de care dispun diversele discipline 
 informaţiilor relative la stagiile practice 
 oricăror alte informaţii privind procesul de învăţământ 
 posibilităţilor de a obţine burse de studiu sau burse sociale de la universitate sau de la diverşi alţi 

furnizori 
 posibilităţilor de a beneficia de mobilităţi în ţară şi străinătate 
 posibilităţilor de angajare 
 facilităţilor sociale, sportive şi culturale oferite de universitate şi a modului în care de ele se poate 

beneficia în mod efectiv  
b. organizarea de evenimente specifice 
c. achitarea de sarcini revenite în cadrul iniţiativelor OPAICS, OIRMS şi LEAS 
 

 
6. REGIMUL INFORMAŢIILOR CU CARE OPEREAZĂ CICS 

 
Art. 15. Toate informaţiile cu caracter personal –date civice, caracteristici aptitudinale, etc.- cu care operează 
CICS sunt confidenţiale şi pot fi folosite doar în scopul îndeplinirii misiunii CICS. Divulgarea respectivelor 
informaţii sau folosirea lor în alte scopuri se sancţionează administrativ şi / sau, după caz, judiciar.  
 

 
7. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A ROFCICS 

 
Art. 16. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 01.12.2007. 
 

 
 
 
RECTOR,                         SECRETAR ŞEF, 

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU                       Alexandru GAŞPAR 


