
 

 
Septembrie 2011 

 
Birou Senat 02.09.2011 

1. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 
către: Clep Camelia, Boltea Florin, Simion Gheorghiţa, Ilie Cătălin. 

2. Se hotărăşte ca titlul de profesor emerit să poată fi acordat cadrelor 
didactice care s-au pensionat după intrarea în vigoare a Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011. 
 

Senat universitar 08.09.2011 
1. Se aprobă prelungirea sesiunii de restanţe pentru studenţi până în 

19.09.2011. 
2. Se aprobă pentru mandatul următor, ca în universitate să fie 3 

prorectori şi la facultăţi câte 2 prodecani. 
3. Se aprobă repartizarea locurilor la ciclul universitar de master pentru 

anul 2011/2012 şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
admiterii la master. 

4. Se aprobă Regulamentul de alegeri pentru funcţia de director de 
departament. 

5. Se aprobă acordarea calităţii de profesori asociaţi unor cadre didactice 
din universitate şi din afară, pentru anul universitar 2011/2012. 

6. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Duma 
Carmella, Roşculeţ Liliana, Pătrui Ovidiu, Tarjoc Fănel, Lala Virgil, 
Tuduce Pavel, Heber Loredana, Şandru Ovidiu, Luca Sorin. 

7. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 
către: Lera Cornel, Toth Sebastian, Pricop Anca, Szucs Sidonia, 
Szelei Zoltan, Ciobanu Ioana, Schmidt Brigitta, Ciobănaş Cornel, 
Ciocan Roberta, Cristea Corina, Călămar Călin, Paicu Dan, Gaiţă 
Ruxandra, Mărghitan Alina, Prodan Mihaela, Sâmbotin Adrian. 

8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
 

Birou Senat 13.09.2011 
1. Se hotărăşte ca şedinţa de alegeri pentru funcţia de director de 

departament să fie condusă de cel mai tânăr şi cel mai în vârstă 
membru al departamentului care nu participă la alegeri. 

2. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea calităţii de ,,profesor 
emerit’’. 



3. Se aprobă cererea doctoranzilor din anul III de amânare a plăţii cazării 
până primesc bursele. 

4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 

către: Bârliba Costel, Chelu Cristina, Olteanu Georgiana, Ungureanu 
Mihaela, Ţugui Victoria, Popovici Ioan, Lolici Delia, Rotariu Lia, 
Nişu Silviu, Romali Iuliana, Băbuţiu Leontina, Enea Mirela, 
Moldovan Sebastian, Ţucudean Andreea, Marinău Călina, Palade 
Rodica, Staicu Nicoleta, Anghel Mihai, Conţiu Maria, Lugojan 
Cristian. 

6. Se aprobă cererea doamnei Samfira Mirela de participare la un curs în 
perioada 24 – 25 septembrie 2011, cu plata cheltuielilor de la 
universitate. 

 
Birou Senat 16.09.2011 

1. Se aprobă ocuparea funcţiei de director la Departamentul de 
Asigurarea a Calităţii de către doamna Conf.dr. Camelia Tulcan, 
director la Departamentul de Practică şi Producţie de către domnul 
Prof.dr. Ioan Petroman şi director la Bibliotecă domnul Prof.dr. 
Mateescu Constantin. 

2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
 

Senat universitar 16.09.2011 
1. Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante scoase la 

concurs în semestrul II 2010/2011. 
2. Se aprobă structura anului universitar 2011/2012. 
3. Se aprobă componenţa Consiliului Departamentului ID –IFR. 
4. Se aprobă ca numărul de studenţi pe subgrupe să fie între 12 – 15 şi în 

grupe de 25 – 30. 
5. Se aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2011/2012. 
6. Validarea alegerilor pentru directorii de departamente la facultăţi. 
7. Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului de „profesor emerit”. 
8. Se aprobă procedura de echivalare a studiilor efectuate în alte 

universităţi din ţară. 
9. Se aprobă cererea administratorului de cămin C5G de scutire a taxei 

de cazare. 
10. Se aprobă ca doctoranzii înmatriculaţi începând cu 2008 (şi 2007 la 

Facultatea de Medicină Veterinară), dacă îşi susţin tezele în catedră 



până în 01.10.2011, să poată susţină public până în 31.12.2011 şi să 
plătească o taxă de 500 lei. 

11. Se aprobă acordarea calităţii de conferenţiar asociat la Facultatea de 
Medicină Veterinară doamnei conf.dr. Stana Letiţia, profesor asociat 
doamnei prof.dr. Trif Alexandra şi domnului prof.dr. Decun Mihai. 

12. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Toth Csaba, 
Morariu Petru, Blaga Diana, Toma Iosif, Fota Dragoş. 

13. Se aprobă regulamentul Staţiunii Didactice Timişoara. 
14. Se aprobă Carta universitară cu modificările cerute de MECTS. 

 
Birou Senat 20.09.2011 

1. Se aprobă unificarea Departamentului de Ştiinţe Exacte cu 
Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic, Stiiţe Socio-
umane şi Educaţie permanentă în Departamentul de Ştiinţe Exacte şi 
Socio – Umaniste. 

2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
3. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 

către: Turcuţ Olimpiu, Havaşi Sergiu, Szentmiklosi Zoltan. 
 
Birou Senat 28.09.2011 

1. Se aprobă calendarul admiterii la doctorat astfel:  
29.09 – 03.10.2011 - înscrieri 
04.10 - 07.10.2011  - clasificarea doctoranzilor de către conducător 
10.10 - 14.10.2011 -  clasificarea doctoranzilor de către comisie 
14.10.2011 - rezolvarea eventualelor contestaţii. 
2. Se decide ca restanţierii la plata taxei de cazare să plătească 

penalităţile şi să facă o cerere de reeşalonare a restanţelor. 
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
4. Se aprobă ca universitatea să plătească masa echipei de fotbal timp de 

11 zile/semestru, pentru toată perioada competiţiei. 
5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 

către: Indre Dinu, Balint Adrian, Kovaci Arthur, Irimie Nicoleta, 
Faltinski Flavius, Dragoş Marcela, Jurjescu Adela, Luca Sorin, 
Fugaciu Nadina, Palade Rodica. 

6. Se aprobă scutirea taxei de cămin pentru lunile septembrie şi 
octombrie pentru studenţii care au atribuţii la cămine (şef palier, şef 
cămin). 

 
 


