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Regulament cadru de organizare şi funcţionare a Societăţii antreprenoriale pentru studenţi

Universitat
Ştefan cel Mare
Suceava

1. GENERALITĂŢI
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat in baza prevederilor Cartei universităţii, Ordinului
3262/2017 privind funcţionarea şi organizarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti
în sistemul de învăţământ superior din România si a Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Societatea antreprenorială studenţească din cadrul Universităţii se va numi Societatea
Antreprenoriala pentru Studenţi – USV (StudSA-USV). StudSA-USV este o structură
distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din
Suceava, subordonata din punct de vedere administrativ rectorului şi academic
Senatului.
Art. 3. StudSA-USV îşi va desfăşura activitatea conform regulamentului de funcţionare şi
legislaţiei în vigoare.

2. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI
Art. 4. StudSA-USV este o structură suport a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
care are ca misiune sprijinirea, dezvoltarea şi încurajarea spiritului antreprenorial în
rândul studenţilor şi absolvenţilor în vederea creşterii competitivităţii Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Art. 5. Principalele obiective ale StudSA-USV sunt:
a) promovarea unui învăţământ de calitate corelat cu cerinţele pieţei muncii şi
extinderea relaţiilor de colaborare cu mediul economic şi socio-cultural;
b) crearea unui cadru institutional favorabil dezvoltării şi încurajării spiritului
antreprenorial în mediul universitar, în rândul studenţilor universităţii;
c) susţinerea studenţilor care doresc să transforme o idee de afaceri într-un start-up,
organizarea unor activităţi de mentorat şi consultanţă pentru studenţi, în domeniul
antreprenoriatului;
d) încurajarea colaborării mentor-student în vederea consolidării şi dezvoltării unor
elemente ale competenţelor practice profesionale necesare viitorilor absolvenţi la
nivelul învăţământului superior.
Art. 6. Principalele activităţi desfăşurate de StudSA-USV sunt:
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a) Organizarea de activităţi de mentorat în scopul dezvoltării competenţelor şi
aptitudinilor antreprenoriale ale studenţilor;
b) Acordarea de asistenţă şi consultanţă studenţilor care vor să înfiinţeze un start-up;
c) Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri în scopul realizării
conexiunilor între studenţi şi mediul de afaceri;
d) Facilitarea participării studenţilor la manifestările profesionale organizate de entităţi
implicate în viaţa economică;
e) Organizarea de întâlniri cu antreprenori de succes, în scopul creşterii interesului
studenţilor pentru anumite domenii de activitate;
f) Elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea
planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanţare;
g) Organizarea de concursuri care să ofere studenţilor oportunitatea de a colabora într-un
mediu competitiv;
h) Organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării
unor propuneri care să fie înaintate Consiliului executiv spre evaluare şi feedback;
i) Organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune proiecte;
j) Organizarea de cursuri de Competenţe antreprenoriale şi Manager proiect cu
recunoaştere ANC (Autoritatea Naţională a Calificărilor);
k) Alte activităţi propuse de membrii săi şi aprobate de Consiliul executiv.

3. ORGANIZARE, FUNCŢIONARE ŞI FINANŢARE
Art. 7. (1) Structura StudSA-USV este aprobată de Senatul universităţii, iar componenţa
nominală de către Consiliul de Administraţie.
(2) StudSA-USV este condus de un consiliu executiv format din 7 membri, din care
fac parte:
a) Prorectorul cu baza materială şi probleme studenţeşti;
b) Presedintele Consiliului stiintific sau un reprezentant desemnat de acesta;
c) Directorul Laboratorului de incubare a afacerilor al Universităţii sau un
reprezentant desemnat de acesta;
d) Un cadru didactic, titular în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (cu
activitate in domeniul antreprenoriatului);
e) Doi membri ai mediului de afaceri regional cu care colaborează universitatea;
f) Un reprezentant al studenţilor.
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(3) Componenţa Consiliului executiv al StudSA-USV poate fi modificată prin
suplimentarea numărului de membri cu persoane din cadrul entităţilor reprezentative pentru
activităţile StudSA-USV, prin hotărârea Senatului universităţii.

Art. 8. Consiliul executiv al StudSA-USV este condus de preşedinte, care trebuie să fie cadru
didactic membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului şi numit prin
decizie a rectorului. Mandatul preşedintelui este de patru ani.
Art. 9. Preşedintele

Consiliului

executiv

al

StudSA-USV

prezintă

Consiliului

de

Administraţie şi Senatului universităţii un raport asupra activităţilor anuale, ce va fi
publicat pe site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Raportul va conţine
elemente referitoare la modul de conducere a StudSA-USV, elemente privind
activitatea societăţii, precum şi elemente predictive în privinţa evoluţiei acesteia. În
conţinutul raportului se vor detalia activităţile desfăşurate în cursul anului de raportare,
se va evidenţia numărul de studenţi mentoraţi şi consiliaţi, numărul de contacte noi cu
mediul de afaceri stabilite în cursul anului de raportare, respectiv numărul de firme
care au fost înfiinţate/sprijinite în funcţionarea lor pe parcursul anului de raportare.
Art. 10. Calitatea de membru al consiliului executiv al StudSA-USV se poate pierde:
a) La încetarea mandatului de patru ani;
b) Prin demisie;
c) Alte situaţii, inclusiv prin pierderea încadrării în categoria din care făcea parte la
data numirii.
Art. 11. Convocarea şedinţelor consiliului executiv al StudSA-USV
(1) Preşedintele consiliului executiv al StudSA-USV este cel care poate convoca
şedinţele sau la solicitarea a cel puţin jumătate dintre membrii săi.
(2) Consiliul executiv al StudSA-USV se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă,
trimestrial şi ori de câte ori este necesar.
Art. 12. Hotărârile consiliului executiv al StudSA-USV se iau cu o majoritatea simplă a
voturilor membrilor prezenţi.
Art. 13. (1) Principalele atribuţii ale Consiliului executiv al StudSA-USV sunt:
a) stabilirea strategiei StudSA-USV armonizată cu strategia de dezvoltare a
universităţii;
b) monitorizarea şi asigurarea derulării de parteneriate cu entităţile din mediul de
afaceri;
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c) organizarea de evenimente pentru promovarea, dezvoltarea şi încurajarea spiritului
antreprenorial al studenţilor şi absolvenţilor;
d) promovarea StudSA-USV.
(2) Principalele atribuţii ale preşedintelui Consiliului executiv al StudSA-USV sunt:
a) prezidarea şedinţelor Consiliului executiv al StudSA-USV;
b) asigurarea conducerii executive a StudSA-USV;
c) gestionarea bazelor de date ale StudSA-USV;
d) atragerea de cadre didactice şi oameni de afaceri pentru a deveni mentori/tutori ai
studenţilor pentru activităţile specific StudSA-USV;
e) elaborarea raportului anual de activitate a StudSA-USV;
f) reprezentarea StudSA-USV în relaţiile externe specific activităţilor desfăşurate.
Art. 14. (1) Finanţarea StudSA-USV se face prin bugetul consolidat al universităţii, în special
pe componenta de dezvoltare instituţională. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii
acesteia, USV poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare.
(2) Baza materială necesară desfăşurării activităţilor se asigură de către USV.
Art. 15. În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente
StudSA-USV colaborează cu toate structurile din universitate care pot sprijini
activităţile planificate în vederea îndeplinirii misiunii propuse, în special cu
Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF www.incubaf.usv.ro), Centrul
de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), Unitatea de analiză şi gestiune
previzionată a solicitărilor pieţei muncii şi ALUMNI, reprezentanţii studenţilor în
Consiliile facultăţilor şi în Senat şi asociaţiile studenţeşti legal constituite în cadrul
universităţii.
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DISPOZIŢII FINALE

Art. 16. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului USV.
Art. 17. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.
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