
 

 

 

 

 

  

             HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 5712 din 09.09.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 09.09.2013, în conformitate cu prevederile 
art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta                              

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se decide  ca persoanele responsabile de la facultăţi  şi dl. prorector cu 
activitatea didactică să analizeze şi să propună rezolvarea situaţiilor pentru cadrele didactice 
care au norma incompletă ţinând cont şi de punctul de vedere al Oficiului juridic. 

Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca funcţionarea programelor de 
master, începând cu anul universitar 2013/2014, anul I de studiu, să fie cu un număr minim de 
20 de studenţi. 

Art. 3. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca funcţionarea programelor de 
licenţă, începând cu anul universitar 2013/2014, anul I de studiu, să fie cu un număr minim de 
30 de studenţi. 

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca numărul de ore din norma 
didactică de preparator să fie 16. 

Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
Art. 6. Se aprobă cererea unei studente pentru acordarea unui ajutor ocazional de 

deces. 
Art. 7. Se propune spre aprobare Senatului universitar acordarea a câte 3 premii pe 

facultate pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură, astfel: premiul I – 300 lei, premiul 
II – 200 lei şi premiul III – 100 lei.  

Art. 8. Se propune spre aprobare Senatului universitar structura anului universitar 
2013/2014. 

Art. 9. Se propune spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea unui SRL al 
universităţii. 

Art. 10. Se aprobă posturile de pază din universitate, de la STN, livadă şi Voiteni, orarul 
şi modalitatea de asigurare a pazei la aceste obiective. 

Art. 11. Se propune spre aprobare Senatului universitar numirea dnei conf.dr. Radulov 
Isidora în funcţia de prodecan la Facultatea de Agricultură. 

Art. 12. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca asistenţii universitar care au 
titlul de doctor să poată ţine cursuri. 

Art. 13. Se aprobă cererea unei studente de scutire de la plata taxelor de reexaminare, 
datorită unor probleme medicale. 
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Art. 14. Se propune spre aprobare Senatului universitar acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa dlui Miloslav Šoch, decanul Facultăţii de Agricultură din Universitatea Boemia de 
Sud, Republica Cehă. 

Art. 15. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează 
pe pagina de internet a universităţii. 

 
 

 Rector,       Secretar şef, 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan              ing. Enikö Nădăşan 

       
      Cancelar general,   
 
     Lector.dr. Sorin Stanciu 


