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

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
întrunit în şedinţa din data de 31.01.2011:
1. Se aprobă Raportul anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2010.
2. Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pe anul 2010 şi Planul de măsuri pentru
asigurarea calităţii educaţiei pe anul 2011.
3. Se aprobă Procedurile operaţionale noi sau revizuite, prevăzute în lista anexată, în vederea includerii lor în
volumul Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale (ediţia I, revizia I).
4. Se aprobă Regulamentul propriu de funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă
(CSSM), cu modificările aprobate de Senat.
Răspunde: ing. Gavril Traxler.
5. Se aprobă Regulamentul privind înfiinţarea programului de tip „visiting-professor” în cadrul
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu modificările aprobate de Senat.
6. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Istorie, Arheologie şi
Muzeologie, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie.
7. Se aprobă Planul operaţional pe anul 2011.
8. Se aprobă Organigrama Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2011, cu cele două
ramuri: Ramura deliberativă şi Ramura executivă.
9. Se aprobă Raportul privind activitatea de control intern managerial în anul 2010.
10. Se aprobă solicitarea d-lui Manasia Ştefan Dănuţ, fost absolvent al Universităţii, pentru a susţine examenul
de licenţă în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.
11. Se aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe privind desfăşurarea examenelor de restanţe în sesiunea
de toamnă 2011, conform structurii aprobate pentru întreaga universitate.
Răspunde: Decanul facultăţii.
12. Se aprobă schimbarea denumirii Institutului de Arheologie Sistemică în Institutul de Arheologie Sistemică
„Iuliu Paul”, ca o recunoaştere şi preţuire a personalităţii şi contribuţiei deosebite, adusă la înfiinţarea şi
dezvoltarea universităţii, de d-l prof. univ. dr. Iuliu Paul.
13. Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen pentru acordarea concediului fără plată, în
perioada 21 februarie 2011 – 21 mai 2011, în vederea participării la un stagiu de specializare într-un centru de
limbă daneză. Pe perioada concediului postul este rezervat conf. art. 102, alin. 1 din L 128/1997.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
14. Se aprobă propunerea Catedrei de Limbă şi literatură română, privind modificarea listei cadrelor didactice
care vor desfăşura activităţi în regim de plata cu ora în semestrul II, conform anexei.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
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15. Se aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de Istorie şi Filologie, privind coordonarea activităţii Catedrei de
Limbă şi Literatură română de către d-na lect. univ. dr. Georgeta Orian, până la reorganizarea catedrei în
conformitate cu Legea educaţiei naţionale (fără acordarea indemnizaţiei de conducere).
16. Se aprobă propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, avizată de Oficiul juridic, privind respingerea
contestaţiilor formulate, de către d-l Nemecseck Ştefan şi de către d-na Muntean Corina, împotriva
deciziilor de exmatriculare de la studiile doctorale. Şcoala Doctorală va comunica celor doi hotărârea asupra
contestaţiilor depuse.
Răspunde: Director Şcoală Doctorală.
17. Se aprobă cererea d-lui Ivaşcu Bodea Valentin, angajat al universităţii, pentru acordarea unui concediu fără
plată de 60 de zile, începând cu data de 04.02.2011.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
18. Se aprobă propunerea Consiliului Şcolii Doctorale pentru numirea Comisiei de întocmire a Regulamentului
de studii doctorale, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, cu următoarea componenţă:
1. prof. univ. dr. Sorin Briciu – Preşedinte
2. conf. univ. dr. Diana Câmpan – Secretar ştiinţific al Senatului, reprezentant domeniul Filologie
3. prof. univ. dr. Vasile Burja – reprezentant domeniul Contabilitate
4. prof. univ. dr. Eva Mârza – reprezentant domeniul Istorie
5. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - reprezentant domeniul Teologie
6. prof. univ. dr. Vasile Luha – consultanţă juridică
7. asist. univ. dr. Raluca Ivan – Secretar ştiinţific al Şcolii Doctorale
8. drd. Carina Duban – reprezentantul studenţilor doctoranzi
Răspunde: Director Şcoală Doctorală.

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

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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