UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 19 / 23337
din data de 18.11.2015
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 18.11.2015 ,
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 Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu amendamentele aprobate în
Senat.
2. Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice pentru mandatul
2016-2020.
3. Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor în anul
universitar 2015-2016.
4. Se aprobă Organigrama structurilor de conducere ale UAB și Organigrama funcțiilor de
conducere ale UAB.
5. Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență
și masterat în anul universitar 2016-2017, sesiunea de vară și sesiunea de toamnă.
6. Se aprobă înființarea a 2 programe de studii universitare de masterat, în cadrul Departamentului de
Științe Exacte și Inginerești:
- Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului, domeniul Ingineria mediului
- Sisteme electronice inteligente avansate, domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale
7. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Sorin Briciu pentru continuarea activității în cadrul Școlii
Doctorale de Contabilitate, după împlinirea vârstei de 65 de ani, până la sfârșitul anului universitar
2015-2016, în regim de plata cu ora.
Răspunde: Șef Birou Personal – salarizare.
8. Se aprobă cererea d-nei drd. Avram Mariana, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea
studiilor doctorale în perioada 01.10.2015 – 30.03.2016.
Răspunde: Director Școala Doctorală de Istorie.
9. Se aprobă cererea d-lui Banu Ionuț, doctorand în domeniul Istorie, pentru retragerea de la studiile
universitare de doctorant.
10. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui academician Gheorghe Duca,
președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, la propunerea Departamentului de Științe
Exacte și Inginerești.
11. Se aprobă cererea d-nei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko pentru desfășurarea de activități didactice, în
anul universitar 2015-2016, în cadrul Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie
în Limbi Străine.
PREȘEDINTE SENAT
Conf. univ. dr. Andreea Muntean

Secretar șef UAB
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