
 

 

Anexa III.22 
 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor 

 
 
1.  DEFINIREA CICS 
Art. 1. Centrul de Informare şi Consiliere a Studenţilor (CICS) este o structură a Universităţii 
„IOAN SLAVICI” din Timişoara (UIS) cu misiunea de a asigura o cât mai bună informare, 
orientare şi integrare profesională şi socială a studenţilor. 
2. CONDUCEREA CICS 
Art. 2. CICS, în ansamblul său, funcţionează sub coordonarea Prorectorului responsabil cu 
problematica studenţească. 
3. FUNCŢIILE CICS 
Art. 4. CICS asigură: 
a. sprijinirea, îndrumarea şi monitorizarea activităţii de informare şi consiliere a studenţilor 
b. iniţierea şi organizarea de acţiuni de formare şi perfecţionare a studenţilor şi cadrelor didactice 
implicate în activitatea de informare şi consiliere a studenţilor 
c. iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare personală a studenţilor, pe coordonate 
complementare celor curriculare 
d. generarea de diverse materiale suport şi / sau de promovare privind activitatea de informare şi 
consiliere a studenţilor 
e. iniţierea şi organizarea de diverse manifestări cu studenţii şi pentru studenţi 
f. crearea şi întreţinerea unei evidenţe informatice cu beneficiarii concreţi ai activităţii de informare 
şi consiliere a studenţilor 
g. întreţinerea paginii web a CICS, etc. 
h. constituirea unui corp de voluntari din rândul studenţilor UIS, cu disponibilitate de implicare în 
acţiunile şi proiectele CICS 
i. atragerea de fonduri pentru dezvoltarea CICS 
j. prezentări de companii şi organizarea de târguri de locuri de muncă 
4. REGIMUL INFORMAŢIILOR CU CARE OPEREAZĂ CICS 
Art. 5. Toate informaţiile cu caracter personal –date civice, caracteristici aptitudinale, etc.- cu care 
operează CICS sunt confidenţiale şi pot fi folosite doar în scopul îndeplinirii misiunii CICS. 
Divulgarea respectivelor informaţii sau folosirea lor în alte scopuri se sancţionează administrativ şi / 
sau, după caz, judiciar. 
 
Art. 6. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 12.12.2012 
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