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REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI 

PENTRU ORIENTAREA PROFESIONALĂ A 
STUDENȚILOR  

FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE 
ADMINISTRATIVE  

Capitolul 1. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei 
pentru orientarea profesională a studenților Facultății de Drept și Științe Administrative din 
Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați, numită în continuare Comisia, care urmărește 
organizarea de programe și strategii menite să asigure o inserție cât mai bună a absolvenților 
facultății pe piața muncii, în acord cu cerințele societății și dinamica națională, europeană și 
internațională în domeniu.  

Art. 2 (1) Comisia poartă responsabilitatea identificării și promovării în rândul 
studenților a oportunităților reale și eficiente referitoare la exercitarea profesiilor pentru care se 
pregătesc, ulterior finalizării studiilor  

(2) Obiectivele specifice stabilite în cadrul programelor Comisiei se vor realiza corelat cu 
obiectivele generale referitoare la orientarea în carieră, fixate la nivelul Universității „Dunărea de 
Jos”– Galați.  

Art. 3 (1) Comisia pentru orientarea profesională a studenților Facultății de Drept și 
Științe Administrative este coordonată de un președinte, această funcție fiind deținută de un 
cadru didactic din facultate numit prin Hotărâre a Consiliului Facultății.  

(2) Totodată, întreaga activitate a Comisiei pentru orientarea profesională a studenților 
este coordonată de Consiliul facultății.  
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Capitolul 2. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU ORIENTAREA 
PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR 

 
Art. 4 Comisia pentru orientarea profesională a studenților Facultății de Drept și Științe 

Administrative este alcătuită din 3 - 5 reprezentanți ai corpului profesoral.  

Art. 5 (1) Componența Comisia pentru orientarea profesională a studenților Facultății de 
Drept și Științe Administrative este stabilită prin Hotărâre a Consiliului Facultății.  

(2) Durata mandatului membrilor Comisiei este de patru ani.  

(3) Revocarea, de către Consiliul Facultății, a unui membru al Comisiei se poate face 
numai pentru motive întemeiate.  

Art. 6 Pe durata mandatului acordat de Consiliul Facultății membrilor Comisia pentru 
orientarea profesională a studenților, conducerea Facultății de Drept și Științe Administrative 
supervizează eficiența și corectitudinea îndeplinirii atribuțiilor specifice ale comisiei.  

Art. 7 Atribuțiile Comisiei pentru orientarea profesională a studenților sunt următoarele:  

a) organizează acțiuni de atragere a candidaților la admiterea pentru programele de 
studii organizate de Facultate;  

b) organizează întâlniri cu specialiștii, pentru a orienta din punct de vedere profesional 
studenții din anii terminali (workshopuri, vizite etc.); 

c) prospectează piața muncii și propune măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii 
studenților în concordanță cu cerințele pieței;  

d) facilitează încadrarea studenților în unele activități cu timp parțial;   
e) asigură menținerea legăturii cu absolvenții Facultății în vederea cunoașterii traseului 

profesional al acestora.  

Art. 8 Comisia pentru orientarea profesională a studenților Facultății de Drept și Științe 
Administrative se întrunește în fiecare semestru și stabilește un program de activități specifice 
adresate studenților și masteranzilor facultății ținând cont de specificul tuturor programelor de 
studii derulate în Facultatea de Drept și Științe Administrative. 

Capitolul 3. DISPOZIȚII FINALE 
Art. 9 Prezentul Regulament este adoptat, modificat sau înlocuit prin hotărâre a 

Consiliului Facultății. 


