Octombrie 2011
Birou Senat 04.10.2011
1. Se aprobă constituirea unui fond de 5000 euro la BCR pentru fondul
de vânătoare, bani care se vor recupera, în timp, de la cei care vor
merge la vânătoare.
2. Se aprobă unele propuneri ale Departamentului de Imagine de
îmbunătăţire a imaginii universităţii.
3. Se hotărăşte obligativitatea disciplinelor să afişeze programul de
recuperare a absenţelor.
4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de
către: Văduva Cornelia, Lupu Andreea, Balaşcău Gelu, Dragoş
Cosmin, Cîrstea Marius, Culeţu Dinu, Tănăsescu Diana, Zaberca
Anişoara.
6. Se aprobă repartizarea locurilor la doctorat pentru sesiunea 2011.
Birou Senat 11.10.2011
1. Referat pentru înfiinţarea unei şcoli de fotbal la universitate – se
decide ca terenurile de sport pot fi utilizate, numai contra cost, prin
închirierea acestora.
2. Se aprobă participarea la Programul Rabla cu 2 autoturisme pentru
achiziţia unei autoutilitare.
3. Se aprobă exmatricularea mai multor studenţi de la Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare şi Facultatea de Management
Agricol din ciclul de licenţă zi şi ID şi master.
4. Se aprobă publicarea unui anunţ cu datele de contact ale universităţii
în revista Paginii Naţionale.
5. Se aprobă cererea de reexaminare a studenţilor Anghel Adela an IV şi
Dragoş Vlad an V de la Facultatea de Medicină Veterinară.
6. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de
către: Faur Claudiu, Văduva Ioana, Coman Alina, Oneţ Claudia,
Nicoară Flavius, Dulf Anişoara, Buhan Diana, Galbenu Petruţa, Lovas
Lorand, Mazilu Constantin, Urian Suesca Rafael.

Birou Senat 17.10.2011
1. Se aprobă începerea achiziţionării unor materiale necesare pentru buna
funcţionare a Centrului de Practică de la km 6.
2. Se aprobă exmatricularea unor studenţi de la Facultatea de
Agricultură, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Facultatea de
Management Agricol şi Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare.
3. Se aprobă cererea de reexaminare la 2 discipline a studentei Bobescu
Andreea an IV de la Facultatea de Medicină Veterinară.
4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
5. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de
către: Copcea Florin.
6. Se aprobă cererea domnului Vancea Ervin de la Asociaţia
crescătorilor de iepuri de a organiza o expoziţie în perioada 01.11 06.11.2011 la USAMVB Timişoara.
Birou Senat 24.10.2011
1. Se aprobă participarea doamnei Conf.dr. Camelia Tulcan în 26.10.2011 la
Conferinţa ARACIS Bucureşti.
2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
3. Se aprobă exmatricularea/reînmatricularea unor studenţi de la Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii.

Senat universitar 24.10.2011
1. Se aprobă Regulamentul de acordarea a burselor în universitate.
2. Se aprobă Regulamentul Bazei sportive.
3. Se aprobă Regulamentul Cursurilor postuniversitare
4. Se aprobă solicitarea Departamentului de Ştiinţe Exacte de comasare a
acestuia cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Sţiinţe
Socio-Umane în Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Socio-umaniste şi
stabilirea calendarul alegerilor:
 până în 28.10.2011 depunerea programelor manageriale
 24.11.2011 - alegeri pentru directorul de departament
 15.11.2011 - validarea directorului ales.
5.Se aprobă ca funcţia de director interimar a departamentului să o aibă
domnul prorector Prof.dr. Horia Cernescu şi să fie ajutat de domnul Prof.dr.
Iosif Ianculov, decanul de vârstă al departamentului.

6.Se aprobă numărul maxim de ore care vor putea fi plătite la plata cu ora: 7
ore la postul de profesor, 8 ore la conferenţiar, 10 la şef de lucrări şi 11 la
asistent, conform LEN nr. 1/2011.
7. Se hotărăşte ca aceste ore să se plătească astfel:
 Cursurile - la nivel de şef lucrări,
 Lucrările practice - la nivel de asistent,
 La ciclul universitar de Master, coeficientul luat în calcul
pentru plată, va fi de 2,00 nu de 2,5.
8. Se aprobă propunerile facultăţilor de acordare a calităţii de cadre
didactice asociate şi cadre didactice asociate invitate.
9.Se aprobă înlocuirea domnului Prof.dr. Sâmbotin Liviu în consilul
Departamentului ID şi IFR (care a ieşit la pensie) cu domnul Prof.dr.
Băneş Adrian.
10.Se aprobă acordarea a 3 burse restante doctoranzilor cu frecvenţă din
anul III pentru a putea pleca în stagii în străinătate.
11.Se aprobă ca evidenţa contabilă a tuturor contractelor de cercetare să fie
ţinute de o singură contabilă.
12.Se aprobă cererile doamnelor conf.dr. Imbrea Ilinca şi prof.dr Alexa
Ersilia de a ţine ore la Facultatea de Medicină din Timişoara.
13. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru 57 de
doctoranzi care au susţinut public tezele de doctorat în perioada 16.09.2011
– 23.10.2011.
14. Se aprobă cererea domnului Laszlo Petru de reducere cu 50% a taxei
de şcolarizare pentru anul IV Cadastru.
15. Se hotărăşte ca taxa aferentă creditelor recunoscute pentru studenţii
care au făcut studii în alte facultăţi/universităţi din tară, să se scadă din
taxa de şcolarizare a anului respectiv.
Senat universitar 26.10.2011
1. Se decide ca secretarii ştiinţifici din facultăţi (şi departamente) să îşi
continue mandatele până la noile alegeri academice pentru funcţiile de
conducere.
2. Se hotărăşte ca pentru locurile eliberate de cadrele didactice pensionate din
Senatul universitar să nu se organizeze alegeri, având în vedere că în viitorul
apropiat vor fi alegeri pentru funcţiile de conducere din universitate,
conform noii legii a educaţiei.
3. Se aprobă repartizarea gradaţiilor de merit pentru personalul universitar pe
facultăţi şi departamente astfel:

Facultatea de Agricultură - 8, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură - 6,
Facultatea de Management Agricol - 3, Facultatea de Medicină Veterinară 6, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - 6, Facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii - 4, DŞESSU - 4, criteriul de acordare a lor, fiind
fişele de autoevaluare.
4. Se aprobă posturile didactice vacante pentru care se solicită aprobare de la
MECTS pentru a fi scoase la concurs: 14 la Facultatea de Agricultură, 10 la
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 5 la Facultatea de Medicină
Veterinară, 7 la Facultatea de Management Agricol, 4 la Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare, 3 la Facultatea de Zootehnie şi
Biotehnologii şi 3 la DŞESCU.
5. Se validează domnul Prof.dr. Băneş Adrian ca director la Departamentul ID
şi IFR şi se hotărăşte înfiinţarea în cadrul departamentului a unui Centru de
Educaţie permanentă.
6. Se aprobă cererea doamnei as.dr. Ştefan Carolina de reducere cu 50% a taxei
de şcolarizare la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură.

