MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
Preşedinte
Senat
Prof. univ. dr. ing. Moise I. Achim

ALBA IULIA
Nr. 13 / 18399 / 24.11.2011

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
întrunit în şedinţa din data de 23.11.2011:
1. S-a aprobat Raportul Comisiei de etică a Senatului cu propunerea de exmatriculare disciplinară a studentului
Truţă Sebastian, din anul III, specializarea Drept, ca urmare a fraudelor repetate comise în timpul examenelor.
Răspunde: Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe sociale.
2. S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă,
pentru anul universitar 2012 – 2013.
3. S-au aprobat numărul de locuri propuse pentru admiterea la studii universitare de licenţă, pe domenii şi
specializări, în anul universitar 2012 – 2013 şi criteriile de selecţie a candidaţilor, conform documentului
anexat.
4. S-a aprobat modificarea Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor, la Cap. 5, art. 10, alin. 3, pct. a,
care va avea următorul conţinut:
„Studenţii au obligaţia profesională de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de 80 % şi cele de
laborator, lucrări practice şi proiecte în proporţie de 100 %. Promovarea disciplinei este condiţionată de
această activitate”.
Modificările aprobate vor fi aplicate începând cu semestrul II . Decanii vor aduce la cunoştinţa studenţilor şi
cadrelor didactice prevederile aprobate.
5. S-a aprobat ca lucrările de laborator neefectuate conform orarului pot fi recuperate în timpul
semestrului, fără plată, cu programarea în regim de consultaţii. Dacă recuperarea se face în timpul
sesiunilor de examene, atunci studentul va achita contravaloarea acestora conform taxelor administrative
aprobate de Senat.
6. S-au aprobat cererile cadrelor didactice privind acordul pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în cadrul
altor instituţii de învăţământ superior, după cum urmează:
Lect. univ. dr. Ioan Cozma la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj – Napoca
Prof. univ. dr. Nicolae Todea la Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Conf. univ. dr. Ildiko Tulbure la Universitatea Politehnică din Bucureşti
Lect. univ. dr. Maria Ştefănescu la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj – Napoca
Lect. univ. dr. Paştiu Carmen la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca
Lect. univ. dr. Teodora Popescu la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca
Lect. univ. dr. Dorin Opriş la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
7. S-a aprobat cererea d-lui Grad Andrei, absolvent al specializării Drept, din cadrul Facultăţii de Drept a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe sociale.
Răspunde: Decanul facultăţii.
8. S-a aprobat cererea d-lui Ganea Ioan Viorel, absolvent al specializării Drept, din cadrul Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe administrative a Universităţii de Vest din Timişoara, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe sociale.
Răspunde: Decanul facultăţii.
9. S-a aprobat modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale prin completarea
art. 16 (2), punctul b, care va avea următorul conţinut:
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„Beneficiază de reducere de 50 % din taxa de şcolarizare doctoranzii universităţii care au calitatea de
angajat al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi
care îndeplinesc cumulat următoarele criterii:
- calitate în activitatea didactică (pe baza fişei de evaluare colegială cu punctaj maxim şi referat favorabil din
partea colectivului de specialitate);
- activitate de cercetare ştiinţifică (obţinerea unui punctaj cu 50 % mai mare decât punctajul minim din grila de
evaluare, adică pentru asistent minim 112 puncte, respectiv pentru lector minim 187 de puncte).
Prevederile de mai sus nu se aplică doctoranzilor aflaţi în prelungirea programului de studii doctorale”
10. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Nicoleta Breaz privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
universitare de masterat, din cadrul programului Sisteme informaţionale cadastrale şi organizarea teritoriului,
în perioada 30 – 31 martie 2012, ora 8.00. Comisia pentru examenul de disertaţie va avea următoarea
componenţă:
Preşedinte:
conf. univ. dr. Ioan Ienciu
Membri:
prof. univ. dr. Maricel Palamariu
conf. univ. dr. Levente Dimen
Secretar:
lect. univ. dr. Luciana Oprea
Membru supleant:
conf. univ. dr. Nicolae Luduşan
Răspunde: Director Departament Ştiinţe exacte şi inginereşti.
11. Până la îndeplinirea condiţiilor minime de abilitare, pentru persoanele desemnate în funcţiile de directori ai
Şcolilor Doctorale, se vor stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30 % a salariilor de
încadrare, în funcţie de specificul, complexitatea şi calitatea activităţilor desfăşurate.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
12. Se deleagă rectorul Universităţii pentru a participa la elaborarea documentelor privind înfiinţarea unui consorţiu
împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca şi Universitatea „Petru Maior din Târgu Mureş.
Documentele finale vor fi supuse aprobării Senatului într-o şedinţă extraordinară.
13. S-a aprobat forma provizorie a Procedurii operaţionale pentru întocmirea anexei la fişa postului pentru cadrele
didactice. S-a delegat Consiliul de Administraţie să aprobe forma finală a procedurii, în şedinţa din 05.12.2011,
după completarea cu eventualele amendamente propuse la nivelul facultăţilor.
Răspunde: Prorector, conf. univ. dr. Lucia Căbulea.
14. Pentru plata activităţilor desfăşurare de cadrele didactice la norma de bază, facultăţile vor înainta Biroului
Personal – Salarizare o comunicare privind îndeplinirea normei de către titulari, semnată de directorul de
departament şi decan. Cadrele didactice titulare nu vor mai completa Fişa de activitate zilnică, pentru activităţile
desfăşurate din norma de bază.
Pentru plata activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora, aferente posturilor vacante, se va completa Fişa de
activitate zilnică conform modelului aprobat de Senatul Universităţii.

Secretar Ştiinţific al Senatului
conf. univ. dr. Diana Câmpan

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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