UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 12 / 13920
din data de 22.07.2015
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 22.07.2015,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului,
HOTĂRÂŞTE:
1. Se validează rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la
concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2014 – 2015 și aprobă ocuparea posturilor de către:
- Anghel Călin Vasile – postul de Lector, poz. 2B în Departamentul de Istorie, Arheologie și
Muzeologie;
- Orian Georgeta Maria – postul de Conferențiar, poz. 3B în Departamentul de Filologie
- Georgiu Grigore – postul de Profesor, poz. 2, în Departamentul de Teologie și Asistență socială
- Dura Coriolan Nicolae – postul de Lector, poz. 5, în Departamentul de Teologie și Asistență
socială
Rectorul va emite deciziile de numire în posturile respective.
Răspund: Rector, Șef BPS.
2. Se aprobă suplimentarea cu 2 locuri cu bursă, pentru admiterea la studii universitare de doctorat în domeniul
Filologie.
3. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Gigel Paraschiv, de la
Universitatea Politehnica din București, la propunerea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești.
4. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Pasquale Policastro, de la
Universitatea din Szczecin, Polonia, la propunerea Departamentului de Științe Juridice și Adminsitrative.
5. Se aprobă Planul de învățământ al specializării Kinetoterapie și motricitate specială, în conformitate cu
recomandările comisiei de evaluare a ARACIS.
6. Se aprobă realocarea locurilor cu bursă neocupate în sesiunea iulie 2015, destinate tinerilor din Republica
Moldova cu studii în Romania, la specializările la care au fost admiși candidați pe locuri fără bursă.
Alocarea locurilor disponibile se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
7. Ca urmare a prelungirii activității d-nei Pădurean Cornelia în cadrul DPPD, în perioada 01.07.2015 –
31.12.2015, aprobată de Consiliul de Administrație din 15.06.2015, se aprobă acordarea în continuarea, pe
perioada respectivă, a creșterii salariale diferențiate de 30 %, din veniturile proprii.
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