Aprobat,
FUNCŢIA
RECTOR

NUMELE ŞI PRENUMELE
Profesor univ. dr. Tudorel TOADER

Decan

Profesor univ. dr. Conţiu Tiberiu
ŞOITU

SEMNĂTURA

DATA
15.09.2016
15.09.2016

FIŞA FUNCŢIEI
Prodecan
1. Elemente de identificare a postului
Denumirea postului: Prodecan cercetare, Relaţii Internaţionale
TITULAR: conf. univ. dr. Bogdan ŞTEFANACHI

2. Cerinţele funcţiei
Ä Prodecanul numit îndeplineşte atribuţiile stabilite de către Decanul Facultăţii;
Ä Prodecanul face parte din Consiliului Facultăţii.

3. Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei
Atribuţii şi responsabilităţi principale:
1. propune decanului soluţii privind structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
2. participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul facultăţii, asigurarea
calităţii şi respectarea normelor eticii academice la nivelul facultăţii;
3. participă la şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului
de administraţie şi Senatului Universităţii;
4. propune programele de studii ale facultăţii;
5. înlocuieşte decanul facultăţii, în limitele stabilite prin decizia privind angajarea şi plata
cheltuielilor bugetare;
6. semnează în locul decanului actele de studii ale studenţilor şi absolvenţilor, documente
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elaborate la solicitarea unor instituţii şi alte documente specifice facultăţii în limita
delegării de atribuţii stabilite de către decanul facultăţii;
7. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
facultăţii;
8. coordonează activitatea ştiinţifică din facultate, domeniul relaţiilor internaţionale şi
mobilităţile studenţeşti;
9. centralizează şi sintetizează activitatea ştiinţifică din departamente;
10. coordonează activitatea Centrelor de Cercetare;
11. pregăteşte şedinţele Consiliului Facultăţii şi pune la dispoziţia membrilor Consiliului
materialele necesare;
12. coordonează circulaţia actelor şi hotărîrilor în interiorul facultăţii, cât şi spre Rectorat şi
Senat;
13. elaborează şi propune Regulamentul de Funcţionare a Facultăţii, Regulamentul de
Alegeri, Regulamentul de Admitere etc;
14. propune noi granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică în facultate;
15. propune şi coordonează graficul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
16. propune Planul de Diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
17. răspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.I.S;
18. coordonează organizarea sesiunilor de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din
cadrul facultăţii;
19. coordonează activităţile de pregătire şi desfăşurare a zilelor U.A.I.C. la Facultatea de
Filosofie;
20. prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
21. coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

4. Sfera de relaţii şi poziţia ierarhică:
Prodecanul cu Cercetarea şi Relaţiile Internaţionale al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are următoarele relaţii:
ü este subordonat Decanului facultăţii;
ü coordonează activitatea de Cercetare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Facultăţii de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.
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Am luat la cunoştinţă titular funcţie:
NUMELE ŞI PRENUMELE
Conf. univ. dr. Bogdan ŞTEFANACHI
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