MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
SENAT
Nr. 8 / 2131 / 09.02.2012

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din data de 08.02.2012:

1. Senatul Universităţii, ales pentru mandatul 2012-2016 şi validat de Senatul aflat în funcţie, a ales prin vot
secret în funcţia de Preşedinte al Senatului pe d-l prof. univ. dr. Nicolea Todea.
2. S-a aprobat modificarea actualei Carte Universitare prin înfiinţarea unei noi comisii a Senatului, respectiv
Comisia pentru Relaţii Internaţionale.
3. S-a aprobat alegerea în funcţiile de preşedinţi ai consiliilor şi comisiilor permanente ale Senatului a
următorilor:
Consiliul cercetării ştiinţifice – conf. univ. dr. Manuella Kadar
Comisia de evaluarea şi asigurare a calităţii - lect. univ. dr. Letiţia Simona Trif
Comisia pentru buget-finanţe - lect. univ. dr. Andreea Cipriana Muntean
Comisia pentru învăţământ - lect. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu
Comisia juridică - lect. univ. dr. Mihaela Miruna Dumitraşcu
Comisia pentru evaluare profesională – conf. univ. dr. Diana Manuela Câmpan
Comisia pentru acordarea distincţiilor universitare - lect. univ. dr. Coralia Maria Telea
Comisia socială – conf. univ. dr. Dumitru Vanca
Consiliul Bibliotecii - prof. univ. dr. Mărioara Luduşan
Comisia de etică – conf. univ. dr. Ioan Octavian Tătar
Comisia de Relaţii Internaţionale - lect. univ. dr. Teodora Popescu
Preşedinţii aleşi vor elabora şi actualiza Regulamentele specifice de organizare şi funcţionare ale consiliilor
şi comisiilor.
4.

S-a aprobat numirea în comisiile şi consiliile permanente a studenţilor aleşi în Senat, după cum urmează:
Comisia de evaluarea şi asigurare a calităţii – Sicoe Ioan Constantin
Comisia pentru buget-finanţe – Vîrdea Dorina Elena
Comisia juridică – Tudorache Ioana Sorina
Comisia de etică – Tudorache Ioan Sorina
Comisia socială – Oargă Delia Maria
Consiliul Bibliotecii – Roată Mircea Alexandru

5. S-a aprobat desemnarea studentei Oargă Delia Maria în Consiliul de Administraţie al Universităţii în
calitatea de reprezentant al studenţilor din Senat.
6. S-a aprobat ca sesiunile ordinare ale Senatului să se desfăşoare de regulă în ziua de miercuri, ora 12.00, a
ultimei săptămâni din fiecare lună.
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