
 
 

 
 
 
 

ATRIBUȚII PRODECAN CU
LEGĂTURA CU MEDIUL ECONOMIC 

 
 
 
 
 
 

Prodecanul cu activitatea studen
economic şi socio-cultural şi interna
atribuții: 
(1) Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele 

studențeşti; 
(2) Se ocupă de repartizarea studen
(3) Răspunde de activită

studenții; 
(4) Răspunde de organizarea practici
(5) Coordonează activitatea ALUMNI la nivel de facultate;
(6) Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în 

carieră; 
(7) Coordonează și răspunde de organizarea anual

studentești; 
(8) Coordonează și sprijin

științifice naționale/interna
(9) Coordonează și răspunde de participarea studen

științifice specifice organizate de Universitate/Facultate (AFCO, 
Noaptea cercetătorilor, Sesiunile 
Universității, etc.); 

(10) Inițiază și răspunde de organizarea impreun
mediului de afaceri a concursurilor tematice pentru studen

(11) Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica 
studenților; 

(12) Elaborează strategia de interna
(13) Colaborează cu prodecanul cu activitatea didactic

imaginii naționale/interna
(14) Coordonează activitatea de rela

cuvant al facultății 
(15) Coordonează activitatea de protec
(16) Îndeplineşte alte atribu
 

II PRODECAN CU ACTIVITATEA STUDENȚILOR
TURA CU MEDIUL ECONOMIC ȘI SOCIO - CULTURAL ȘI INTERNA

Prodecanul cu activitatea studenților şi legătura cu mediul 
cultural şi internaționalizare are 

Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele 

Se ocupă de repartizarea studenților în cămine; 
Răspunde de activitățile sociale şi educative întreprinse împreună cu 

Răspunde de organizarea practicii studenților; 
Coordonează activitatea ALUMNI la nivel de facultate; 
Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în 

spunde de organizarea anuală a Sesiunii 

i sprijină participarea studenților la manifest
ionale/internaționale; 

spunde de participarea studenților la manifest
ifice specifice organizate de Universitate/Facultate (AFCO, 

torilor, Sesiunile Științifice Studen
ii, etc.);  

spunde de organizarea impreună cu reprezentan
mediului de afaceri a concursurilor tematice pentru studen
Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica 

Elaborează strategia de internaționalizare a facultății;
cu prodecanul cu activitatea didactică
ionale/internaționale a facultății; 
activitatea de relații publice și este purt

ii in relația cu presa; 
activitatea de protecția muncii și PSI; 

Îndeplineşte alte atribuții stabilite de decan. 

ILOR ȘI 
I INTERNAȚIONALIZARE 

ilor şi legătura cu mediul 
ionalizare are următoarele 

Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele 

ile sociale şi educative întreprinse împreună cu 

 
Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în 

a Sesiunii Științifice 

ilor la manifestări 

ilor la manifestările 
ifice specifice organizate de Universitate/Facultate (AFCO, 

Studențești, Ziua 

cu reprezentanții 
mediului de afaceri a concursurilor tematice pentru studenți; 
Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica 

ii; 
ă în promovarea 

ste purtătorul de 


