UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA

HOTĂRÂREA NR. 18 /21846
din data de 28.10.2015
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 28.10.2015 ,
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 aprobă validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradației de merit personalului de
cercetare. Se aprobă acordarea gradației de merit d-lui CS II dr. Rotar Marius.
2. Se aprobă Planul editorial al Seriei Didactica pe anul universitar 2015-2016, cu completările
aprobate de Senat.
3. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe
Economice și Organigrama organizatorică a facultății.
4. Se aprobă calendarul desfășurării activităților didactice și perioadele de acordare a concediului de
odihnă pentru cadrele didactice, în anul universitar 2015-2016, conform documentului anexat.
5. Se aprobă cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat, avizate de CSUD, ale
următorilor doctoranzi,:
Domeniul Contabilitate
- drd. Tepeș Bobescu Anamaria – 6 luni
Domeniul Teologie
- drd. Bufnea Cosmin - 6 luni
- drd. Filimon Ioan - 6 luni
- drd. Dîrlău Andrei - 6 luni
- drd. Ghidarcea Marius - 6 luni
- drd. Katinean Alexandru - 6 luni
- drd. Nedelcu Iulian - 6 luni
- drd. Porcescu Paul Octavian - 6 luni
Domeniul Filologie
- drd. Neagoie (Mircea) Cosmina – 1 an
- drd. Vladislav Mihuț (Hassoun) – 6 luni
Se aprobă cererile de retragere de la studiile universitare de doctorat, avizate în CSUD, ale
următorilor docotranzi:
- Mircescu Gabriel Dumitru – Domeniul Contabilitate„
- Petresc Cohîltir Anca – Domeniul Istorie
- Șerban Radu Ciprian – Domeniul Istorie
Se aprobă propunerea CSUD privind exmatricularea doctorandului Bîrsăian Raluca – Domeniul
Contabilitate.
6. Se aprobă tariful de închiriere a stației de traducere simultană mobilă, în cuantum de 250 lei.
7. Se aprobă componența comisiilor de îndrumare din cadrul școlilor doctorale, avizate de CSUD,
conform listei anexate.
8. Se aprobă criteriile de selecție a studenților străini din state terțe UE, aflați la studii pe cont propriu
valutar, în vederea propunerii lor pentru obținerea granturilor de studii din partea MECS.

9. Se aprobă propunerea de candidatură a studentului Alim Kabaca, din Turcia, în vederea obținerii
unui grant de studii acordat de MECS.
10. Se aprobă cererea d-lui lect. univ. dr. Attila Tamaș Szora pentru desfășurarea unor activități
didactice în cadrul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice
și Gestiunea Afacerilor.
11. Se aprobă cererea d-lui Străuț Ștefan pentru închirierea parțială a sălii de sport – corp C, cu tariful
de 50 lei/oră.
12. Se convoacă Senatul Universitar în data de 30.10.2015 pentru ședința festivă de înmânare a titlului
de Doctor Honoris Causa d-lui profesor Pasquale Policastro.
13. Se convoacă Senatul UAB în ședința ordinară în data de 18.11.2015.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Andreea Muntean

Secretar șef UAB
Hava Cristina

