
Noiembrie 2010 

Birou de senat 01.11.2010 
1. Se aprobă gradaţiile de merit la Facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Silvicultură, 

Management Agricol, Medicină Veterinară. 
2. Se aprobă componenţa comisiei de burse la Facultatea de Management Agricol. 
3. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Andronache 

Anca Maria, Andronache Maria Ana. 
4. Se aprobă propunerea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii de înmatriculare, 

reînmatriculare şi transfer la ID a unor studenţi. 
5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
6. Se aprobă deplasarea unui microbuz pentru 12 persoane în perioada 5-7 noiembrie 2010 

pentru concursul destinat studenţilor ,,Învingători în cadastru’’ la Surduc. 
 
Birou de senat 17.11.2010 

1. Se aprobă cererea de achitare a cotizaţiei anuale pe anul 2010 către Consiliul European al 
Facultăţii de Arhitectură Peisageră (specializarea Peisagistică). 

2. Se aprobă cererea de reeditare a cursului ,,Noţiuni de Biologie celulară şi embriologie 
veterinară’’ de către doamna Asist.dr. Brezovan Diana (150 bucăţi). 

3. Se aprobă propunerea de grilă de echivalare a notelor şi calificativelor obţinute de 
studenţii USAMVB Timişoara care au studiat în străinătate sau de către candidaţii înscrişi 
la admitere la facultăţiile din cadrul universităţii noastre. 

4. Se aprobă propunerile de comisii pentru susţinerea disertaţiei la Facultatea de Agricultură 
pe specializări pentru sesiunea februarie 2011. 

5. Se aprobă cererea domnului decan Prof.dr. Traşcă Teodor pentru tipărirea caietului de 
practică unitar pentru studenţii Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

6. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Ştefan 
Mihaela, Chirilă David, Lup Florin. 

7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
 
Senat 19.11.2010 

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management Proiecte 
din cadrul universităţii noastre. 

2. Se aprobă cererea de prelungire a activităţii de profesor până la sfârşitul anului 
universitar 2010-2011 a următorilor: Prof.dr. Palicica Radu, Prof.dr. Borza Iacob, Prof.dr. 
Trif Alexandra, Prof.dr. Nistor Gheorghe, Prof.dr. Karl Fritz Lauer. 

3. Se aprobă unificarea a două departamente din cadrul Facultăţii de Agricultură şi validarea 
noului director al departamentului ,,Biologie şi protecţia plantelor’’ dl. Prof.dr Arsene 
Gicu Gabriel. 

4. Se aprobă reducerea taxei de cămin cu 15 lei/lună/student începând cu 01.12.2010. 



5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru: Bociort Nicolae, Andronache 
Anca Maria, Piloca Lorin, Gavrilescu Vasile, Tuns Cosmin, Vânătu Vivian, Oprea 
Lăcrămioara, Popa Oana Melania, Rada Olga, Simiz Florin, Găman Liliana, Rechiţan 
Dorin, Bognar Iosif Attlia. 

 
Birou de senat 23.11.2010 

1. Se aprobă comisiile de licenţă sesiunea februarie 2011 şi de dizertaţie sesiunea februarie 
2011 la Facultatea de Medicină Veterinară. 

2. Se aprobă reînmatricularea a 17 studenţi de la Facultatea de Medicină Veterinară. 
3. Se aprobă comisiile de licenţă sesiunea de vară 2011, dizertaţie sesiunea de vară 2011 la 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură. 
4. Se aprobă comisiile de licenţă sesiunea de vară 2011, dizertaţie sesiunea de vară 2011 şi 

de admitere la licenţă şi masterat sesiunea de vară şi toamnă la Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii. 

5. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Trişcău Ioan, 
Mateaş Ioana. 

6. Se aprobă cererea doamnelor Prof.dr. Olariu Lucia, Conf.dr. Tulcan Camelia şi Scurtu 
Mihaela de tipărire a caietului de lucrări practice ,,Noţiuni de chimie organică şi metode 
de analiză biochimică în laboratorul clinic veterinar’’  (200 de exemplare). 

 
Birou de senat 30.11.2010 

1. Se aprobă comisiile pentru examenul de licenţă a promoţiei 2011 de la Universitatea de 
Vest ,,Vasile Goldiş’’ Arad şi a comisiilor de  diplomă/licenţă şi dizertaţie sesiunile 
februarie şi iunie-iulie 2011 la Facultatea de Management Agricol. 

2. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către Zarcula Simona. 
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
4. Se aprobă cererea preşedintelui Ligii studenţiilor USAMVB Timişoara de motivare a 

absenţelor şi de recuperare fără plată a laboratorelor pentru studenţii implicaţi în 
organizarea Festivalului studenţilor UNIFEST 2010 din perioada 8.11.-25.11.2010. 

 


