
Şedinţă Birou Senat  01.06.2009 

 

1. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

2. Se aprobă publicarea în ziarul „Ofensiva economică” (5000 de 

exemplare) a materialelor pentru publicitatea universităţii, contra 

sumei de 3500 lei. 

3. Se aprobă cazarea pe timpul verii a unor muncitori şi studenţi de la 

Facultatea de Medicină Veterinară care fac practică sau gardă 

4. Se aprobă cumpărarea unor corturi pentru Expoziţia TimAgralim 

 

 

Şedinţă Birou Senat  10.06.2009 

 

1. Se decide ca tematica majoră de cercetare din universitate să fie 

„Dezvoltarea durabilă” şi să nu se achite contribuţia universităţii la 

proiectele de cercetare care nu se încadrează în aceasta 

2. Se aprobă amenajarea unui loc special pentru aprindrea focului 

pentru grătar, situată în zona spălătoriei 

3. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de 

către doamna MORARIU FLORICA 

4. Se aprobă înfiinţarea unei unităţi de management al proiectelor 

5. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

 

 

Şedinţă Senat universitar 10.06.2009 

 

1. Se aprobă taxele administrative şi de şcoşarizare pentru anul 

2009/2010 

2. Se validează acordarea titlului de „Doctor în ştiinţe” pentru 

PAVEL VALERIA, DRAGOMIR CARMEN, BOLDEA 

MARIUS, GHIŢĂ ALINA, ARSENIE ADRIANA, MATEI 

IRINA, BOTOŞ ANDREEA, NAGY ANDREA, VĂRAN 

NARCIS, CORBA IOAN, ROŞU MARCEL, UNTARU 

RAMONA, IVAN ALEXANDRA, PÎRVULESCU SIMONA, 

TRIPON IULIAN 

3. Se aprobă introducerea jurnalului de grupă cu prezenţa la cursuri şi 

laboratoare/seminarii 

4. Se respinge cererea unor studenţi din anul VI de la Facultatea de 

Medicină Veterinară  de prelungire cu 2 săptămâni a sesiunii de 

recuperare a absenţelor 



5. Se aprobă solicitarea domnului prof.dr. Adrian Băneş pentru 

acordarea calităţii de conducător de doctorat 

6. Se aprobă înfiinţarea unui program nou de masterat la Facultatea 

de Agricultură 

 

 

Şedinţă Birou Senat  16.06.2009 

 

1. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de 

către CZIRJAK ZSOLT  

2. Se aprobă programul de îmbunătăţiri pentru activitatea de audit 

 

 

Şedinţă Birou Senat  24.06.2009 

 

1. Se aprobă actualizarea Comisiei de Securitatea Muncii şi 

Regulamentul de protecţia muncii 

2. Se aprobă contravaloarea convorbirilor decontate de universitate la 

telefoanele de serviciu să fie de maxim 100 lei 

3. Se aprobă regulamentul intern al Staţiunii Didactice Timişoara 

4. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezei de doctorat pentru 

VLAD HORIA, ADA TELEA, IMAD ALHORANI  

5. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

 

 

Şedinţă Birou Senat  30.06.2009 

 

1. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate 

2. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezei de doctorat pentru 

BUTAR DIANA, LAŢO KAREL, MOCOFAN EUGENIA 

 

 

 


