
Iulie 2011 
 
Birou Senat 06.07.2011 

1. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: 
Birovescu Alina, Dumitrescu Carmen, Verdeş Ionela, Fanea Monica, Sorescu 
Carmen, Adăscăliţei Ovidiu. 

 
Birou Senat 13.07.2011 

1. Se validează acordul de colaborare semnat cu Universitatea Boku din Viena. 
2. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: 
Şandru Ovidiu, Heber Loredana, Tuduce Pavel, Lala Virgil, Todea Lenuţa, 
Prodan Mihaela. 
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi cursanţi la 
postdoctorat. 

 
Birou Senat 20.07.2011 

1. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
2. Se aprobă exmatricularea doctoranzilor ieşiţi din stagiu la data actuală şi 

care nu şi-au îndeplinit obligaţiile din planul de pregătire. 
3. Se aprobă ca doctoranzii care şi-au îndeplinit activitatea din planul de 

pregătire, dar le-a expirat stagiul să poată susţine tezele până la 31.12.2011, 
în caz contrar să fie exmatriculaţi. 

 
Senat universitar 22.07.2011 

1. Se aprobă calendarul concursurilor pentru posturile vacante. 
2. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Mătiuţi Aurel, 

Trifu Cristian, Munteanu Ximena, Rankov Jelena, Mateaş Cristian, 
Cherecheş Dorina, Supuran Sorin, Docea Valentina, Verdeş Ionela, 
Fanea Monica, Sorescu Carmen, Adăscăliţei Ovidiu, Laieş Gheorghe. 

3. Se aprobă Regulamentul de acordare a calităţii de profesor emerit. 
4. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a bazei sportive. 
5. Se aprobă cererea studentului Ursulescu Mircea, student cu taxă la 

Facultatea de Management Agricol, de retragere de la studii fără să 
plătească taxele, pentru că nu a participat la ore. 
 

Birou Senat 26.07.2011 
1. Se aprobă începerea anului universitar în data de 19.09.2011. 
2. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de 

către: Morariu Petru, Blaga Diana, Roşu Dan, Leneschi Valentin, Fota 



Dragoş, Roşculeţ Liliana, Pătrui Ovidiu, Petruse Cristina, Luca Călin, 
Baltă Cornel. 

3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
4. Se aprobă recunoaşterea şi echivalarea notelor pentru trei candidaţi la 

admitere: doi din Grecia şi unul din Franţa. 
5. Se aprobă ca 1% din veniturile facultăţilor să fie alocat pentru achiziţii de 

consumabile. 
 

Senat universitar 28.07.2011 
1. Se aprobă Carta universitară. 
2. Se aprobă prelungirea valabilităţii actualului stat de funcţii până la 

19.09.2011. 
3. Se aprobă exmatricularea de la doctorat a doctoranzilor care nu au/au 

parţial îndeplinite obligaţiile din planul de pregătire şi sunt înmatriculaţi 
până în 2004. 

4. Se aprobă ca doctoranzii înmatriculaţi în perioada 2005 – 2008 care au 
îndeplinite activităţile de pregătire să îşi poată susţine tezele până în 
31.12.2011 

5. Se aprobă ca normarea activităţii didactice la titulari să se facă pe grupe, 
cu excepţia situaţiei în care numărul de ore este insuficient pentru a alcătui 
o normă, caz în care orele se normează pe subgrupe. 

6. Se aprobă ca orele care rămân disponibile în posturile didactice vacante, 
după acoperirea cu cadre didactice titulare, să fie ţinute de către 
doctoranzii cu frecvenţă. 

7. Se aprobă calendarul alegerilor: 

 12 – 18.09.2011 – alegerea directorilor de departament 

 16 – 27.01.2012 alegerea consiliului facultăţilor 

 30.01 – 10.02.2012 – alegerea senatului universitar 

 28.02.2012 –alegerea rectorului. 
8. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Bodnar 

Karoly de la Universitatea Szeged şi componenţa comisiei. 
9. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Birovescu Alina, 

Dumitrescu Carmen. 
10.  Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către: 

Toth Gheorghe. 
 

 
 


