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I. Dispoziţii generale
1.1. Senatul Studenţesc al AMTAP este un organ obştesc de conducere al studenţilor din
universitate, care promovează interesele tineretului studios, participă la administrarea AMTAP prin
reprezentanţii săi în Senat şi are drept scop:


organizarea eficientă a vieţii studenţilor;



dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între studenţi şi administraţia universităţii, promovarea
deciziilor Senatului universitar şi ale rectoratului între studenţi;



favorizarea implicării studenţilor în activitatea culturală, sportivă şi socială;



asigurarea creşterii calităţii pregătirii cadrelor de înaltă calificare prin educarea simţului
responsabilităţii studenţilor pentru reuşita şi disciplina academică;



promovarea în rândurile studenţilor a unui spirit civic şi participativ;



soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor şi acordarea suportului consultativ în
rezolvarea problemelor cotidiene;



participarea la elaborarea actelor normative ce ţin de activitatea studenţilor;



colaborarea cu organisme similare de la universităţile din ţară şi din străinătate;



colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi non guvernamentale ce sprijină activitatea
studenţilor;

1.2. Senatul studenţesc al AMTAP funcţionează în baza principiilor democratice şi egalităţii
opiniilor liber exprimate.
II. Componenţa şi funcţionarea Senatului Studenţesc
2.1. Senatul Studenţesc este constituit la Conferinţa anuală a studenţilor, organizată la începutul
anului universitar (septembrie - octombrie), după aprobarea raportului anual de activitate al
Senatului pentru anul precedent de studii;
2.2. La conferinţă participă câte 3 reprezentanţi din fiecare grupă academică, aleşi la adunarea de
grupă;
2.3. Fiecare catedră cu promoție înaintează în componenţa Senatului studenţesc reprezentanţii săi
(3–5 persoane), care sunt aleşi de către Conferinţa (prin vot deschis, majoritar) în componenţa
Senatului;
2.4. Preşedintele Senatului Studenţesc este ales prin vot deschis la prima şedinţă pe termen de 1 an
academic, cu dreptul de a fi reales în funcţia respectivă pe parcursul tuturor anilor de studiu în
universitate. Aceasta î-şi alege 1–2 vicepreşedinţi şi secretarul tehnic;
2.5. Senatul Studenţesc al AMTAP este reales anual la începutul anului de studii;
2.6. Activitatea curentă a Senatului Studenţesc este realizată prin crearea sectoarelor instructiv,
artistic, sportiv, ştiinţific, relaţii interuniersitare, social ș.a., fiecare fiind condus de către un
reprezentant al Senatului – şef al sectorului;
2.7. Şeful sectorului atrage în componenţa sectorului respectiv activişti, 6–10 persoane din rândurile
studenţilor, ce manifestă interes pentru domeniul respectiv;
2.8. Fiecare şef al sectorului elaborează planul calendaristic de activitate. În baza acestora
Preşedintele Senatului studenţesc elaborează Planul anual de activitate al Senatului, care se aprobă
la şedinţa Senatului şi se coordonează cu prorectorul cu activitate educativă, estetică, relaţii
internaţionale şi ineruniversitare din AMTAP;
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2.9. Şedinţele Senatului se organizează de 2 ori lunar, fiind prezidate de Preşedintele Senatului şi
asistate tehnic de către secretar;
2.10. Preşedintele Senatului Studenţesc este responsabil de realizarea Planului de activitate al
Senatului studenţesc;
2.11. Senatul Studenţesc al AMTAP conlucrează activ cu rectorul, decanatele, comitetul sindical al
studenţilor din AMTAP, șefii catedrelor, conducătorii de cursuri și conducătorii colectivelor
artistice, cu birourile de autodirijare studenţească.
III. Drepturile şi obligaţiile membrilor Senatului Studenţesc
3.1.Drepturile:


la libera opinie şi libera expunere a acesteia;



să participe la şedinţele ordinare şi extraordinare;



să înainteze propuneri privind chestiunile abordate în cadrul şedinţelor;



să înainteze proiecte de colaborare cu alte organisme similare din ţară şi din străinătate;



să renunţe la calitatea de membru al Senatului Studenţesc.

3.2.Obligaţiile:


să exercite atribuţiile ce le revin în calitate de membri ai Senatului Studenţesc;



să asiste şi să participe activ la şedinţele Senatului Studenţesc;



să informeze rectoratul şi Senatul universităţii despre problemele cu care se confruntă
studenţii şi opiniile acestora privind anumite aspecte ale procesului educaţional;



să informeze birourile de autodirijare de la facultăţi despre deciziile primite de către Senatul
Studenţesc.

3.3. Calitatea de membru al senatului se sistează în cazul:


exercitări neadecvate a obligaţiilor;



depunerii unei cereri din propria iniţiativă;



finalizarea studiilor universitare.
IV. Obiectivele Senatului Studenţesc al AMTAP



promovează interesele studenţilor în cadrul universităţii;



prin deciziile adoptate influenţează frecvenţa, reuşita, disciplina de studii şi comportamentul
studenţilor;



colaborează cu studenţi din ţară şi din străinătate;



înaintează rectoratului propuneri, privind candidaturile studenţilor pentru acordarea burselor
de merit şi primelor;



participă la repartizarea studenţilor la practica de producere;



înaintează rectoratului şi decanatelor propuneri referitor la perfecţionarea procesului de
studii şi organizarea activităţilor extracuriculare ale studenţilor;



în colaborare cu şefii subdiviziunilor funcţionale ale AMTAP organizează diferite
concursuri, spartachiade, întâlniri cu personalităţi din ţară şi din străinătate;



studiază condiţiile de viaţă ale studenţilor în cămine, înaintează propuneri de perfecţionare a
acestora;
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invită studenţii restanţieri pentru discuţii individuale în cadrul şedinţelor;



colaborează cu mijloacele Mass-media în vederea promovării imaginii favorabile a
universităţii şi Senatului Studenţesc al AMTAP;



participă în compania de admitere la universitate;



Senatul Studenţesc al AMTAP funcţionează în baza principiilor democratice şi egalităţii
opiniilor liber exprimate.
V. Funcţiile preşedintelui Senatului Studenţesc al AMTAP

5.1. Este responsabil de păstrarea proceselor verbale ale şedinţelor Senatului.
5.2. Reprezintă Senatul Studenţesc al AMTAP în relaţiile cu conducerea AMTAP, precum şi în
relaţiile interuniversitare şi în cele cu Mass-media.
5.3. Prezintă în cadrul Conferinţei anuale a studenţilor din AMTAP darea de seamă despre
activitatea Senatului studenţesc;
5.4. Pe parcursul anului controlează realizarea deciziilor Senatului de către membrii Senatului,
realizarea Planului de activitate;
5.5. Promovează în cadrul Senatului şi între studenţii AMTAP ideile mişcării cooperatiste,
principiile şi avantajele acesteia.
5.6. Elaborează Programul săptămânal de activitate al Senatului etc.
VI. Obiectivele sectoarelor Senatului:
6.1. Sectorul instructiv:


înaintează decanatelor şi rectoratului propuneri referitoare la perfecţionarea procesului de
studii;



la finele fiecărui semestru şi la finele anului de studii efectuează bilanţul concursului “Cea
mi bună grupă academică a AMTAP”;



pe parcursul anului de studii invită la şedinţele Senatului studenţii şi grupele academice cu
reuşită şi frecvenţa nesatisfăcătoare;



realizează anchetarea studenţilor în probleme ce vizează organizarea procesului de studii şi
calitatea predării, intervine cu propuneri către decanatele şi rectoratul AMTAP.

6.2. Sectorul ştiinţific:


organizează participarea studenţilor la conferinţele ştiinţifice din AMTAP, din ţară şi din
străinătate;



organizează participarea studenţilor în concursurile de proiecte ştiinţifice, anunţate de
diverse fundaţii, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale;



organizează informarea şi participarea studenţilor la seminarele organizate de către
ambasade.

6.3. Sectorul artistic:


organizează participarea studenţilor la diverse manifestări cultural și artistice;



iniţiază întâlniri cu personalităţi notorii din diferite domenii;



organizează participarea studenţilor la concursuri, festivaluri, școli de vară naționale și
internaționale anunţate de diverse fundaţii, organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale;
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înaintează demersuri către rectorat referitoare la menţionarea studenţilor laureați;



6.4. Sectorul sportiv:



în colaborare cu membrii catedrei Cultură Fizică şi Sport, organizează participarea
studenţilor la spartachiadele organizate în cadrul AMTAP ori în alte instituţii la diferite
probe de sport;



asigură atragerea studenţilor în activitatea secţiilor sportive ale Complexului sportiv
AMTAP;



emite anunţuri referitoare la organizarea competiţiilor;



înaintează propuneri către decanate, rectorat, referitor la ameliorarea educaţiei fizice şi
sportive a studenţilor;

6.5. Sectorul relaţii:


asigură extinderea relaţiilor de colaborare cu studenţii instituţiilor de învăţământ din ţară şi
din străinătate;



invită studenţi din alte instituţii pentru participarea la activitățile culturale desfăşurate în
AMTAP;



expediază felicitări, telegrame Senatelor studenţeşti din alte instituţii de învăţământ cu
prilejul sărbătorilor naţionale şi internaţionale;



în colaborare cu rectoratul organizează întâlniri ale studenţilor cu reprezentanţii
Ambasadelor, cu reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale ce
susţin studenţii din Moldova;



promovează mobilitatea Studenţilor din AMTAP.

6.6. Sectorul social:


controlează activitatea Consiliilor de autodirijare a căminelor şi prezintă propuneri de
perfecţionare a activităţii acestora rectoratului AMTAP;



controlează activitatea cantinelor AMTAP şi prezintă propuneri de ameliorare a activităţii
acesteia rectorului, prorectorului SAG al AMTAP;



organizează concursul “Cea mai amenajată odaie din cămin”;



promovează între studenţi o atitudine grijulie faţă de patrimoniul universităţii, pledează
pentru utilizarea raţională a energiei electrice şi apei;



în colaborare cu Consiliul căminelor şi cu intendenţii participă la perfecţionarea aspectului
estetic al căminelor;



prezintă rectoratului AMTAP propuneri de perfecţionare a condiţiilor de trai ale studenţilor
în cămine; de amenajare estetică a blocurilor şi sălilor de studii;



împreună cu echipele sanitare din cămine participă la controlul stării sanitare a încăperilor;
VII. Dispoziţii finale

7.1. Conducerea AMTAP creează condiţii adecvate pentru activitatea Senatului.
7.2. Senatul studenţesc al AMTAP poate adopta şi înainta rectoratului AMTAP propuneri
referitoare la excluderea din componenţă a persoanelor ce nu-şi onorează obligaţiile sau comit
încălcări ale Regulamentului de activitate internă a AMTAP, a Statutului Universităţii.
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