
 

  

ATRIBUȚIILE PRODECANULUI   

Conf.dr.ing. VLĂSCEANU Daniel  
  

Responsabil cu activități în domeniile:  

• Admitere studii universitare de licență;  

• Legătura cu mediul economic și cu studenții;  

• Responsabil activități SSM (Siguranță și Sănătate în Muncă);  

  

Prodecanul are următoarele îndatoriri:  

• Coordonează procesul de organizare și desfășurare a admiterii pentru domeniile de licență din 

facultate, inclusiv asigurarea suportului logistic;  

• Verifică efectuarea activităților didactice în regim on-line (cursuri, laboratoare, proiecte, evaluări 

finale, susținerea proiectelor de diplomă etc.), dacă se impune utilizarea unui asemenea regim;  

• Răspunde de realizarea și dezvoltarea unor parteneriate cu agenții economici, incluzând activități 

de sponsorizare, donații etc., încheie acorduri de parteneriat pe domeniile de 

dezvoltare/cercetare ale facultății;  

• Menține legătura cu reprezentanții studenților din facultate și coordonează activitățile de 

acordare de burse și bilete de tabără;  

• Organizează evenimente destinate studenților în colaborare cu Asociația Studenților din facultate 

(întreceri sportive, activități de voluntariat, simulări de admitere, vizite ale elevilor etc.);  

• Asigură continuitatea secțiunii dedicate elevilor la Sesiunea Științifică Studențească (contactează 

cadre didactice din licee, le transmite informații privind secțiunea, invită elevii și cadrele didactice 

să participe, centralizează lucrările);  

• Organizează evenimente științifice, asigură derularea în condiții optime a concursurilor 

studențești, a POLIFEST, a sesiunii științifice studențești;  

• Coordonează activitățile de protecția muncii și PSI la nivelul facultății și al responsabililor pe 

departamente;  

• Analizează cazurile de încălcare a eticii universitare și le supune analizei BEF și Comisiei de Etică 

a UPB, dacă este cazul;  

• Răspunde de actualizarea informațiilor de pe pagina web a facultății pentru activitățile pe care le 

coordonează;  

• Asigură respectarea procedurilor Cartei și a regulamentelor UPB în activitatea echipei decanale 

pe domeniile atribuite;  

• Prezintă un raport semestrial în cadrul BEF,  în lunile mai și noiembrie;  

• Îndeplinește alte activități  la solicitarea decanului.   

  

Decan,  

  

Prof.dr.ing. Cristian Doicin  

  

Aprobat în Ședința Biroului Executiv al Facultății IIR                              
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