Şedinţa Birou Senat 3 iulie 2006
1. Se aprobă taxele de şcolarizare, de cazare în cămine şi administrative
valabile până la 31.12.2006
2. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezelor de către Hamza
Stela, Bârluţ Ruxandra
3. Se hotărăşte mutarea dlui Nicorici G. de la Staţiunea Caransebeş la
ferma Pohalma
Şedinţa Birou Senat 10 iulie 2006
1.
2.
3.
4.

Se aprobă programul comisiilor de înscrieri pentru sesiunea 2007
Se stabileşte sesiunea de restanţe în perioada 11.09 - 15.09.2006
Se aprobă referate de deplasare în străinătate a unor cadre didactice
Se aprobă cererea dlui prof.dr. Nedelea Gabriel şi a dlui prof.dr. Trif
Radu de prelungire a activităţii pentru anul universitar 2006/2007 şi a
doamnei prof.dr. Gallia Butnaru ca profesor consultant
5. Se aprobă acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului
prof.dr. Aurel Ardelean – rectorul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad
6. Comisia de susţinere publică a tezei de către Otavă Gabriel şi Moraru
Ioan
7. Se aprobă editarea de către domnul prof.dr. Bura Marian a cărţii
„Zoologia vertebratelor”

Şedinţa Senat 12 iulie 2006
1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru anul universitar 2006/2007
2. Se aprobă taxele de şcolarizare şi administrative pentru anul
universitar 2006/2007
3. Se aprobă structura anului universitar 2006/2007
4. Se aprobă Regulamentul de prelungire a activităţii didactice pentru
cadrele didactice pensionate
5. Se validează acordarea titlului de doctor pentru: Ruşeţ Constanţa,
Păcurar Mihaela, Pandea Olimpia, Bordean Despina, Mazăre
Viaceslav
6. Se aprobă prelungirea activităţii didactice pentru anul universitar
2006-2007 pentru dl. prof.dr. Trif Radu, prof.dr. Nedelea Gabriel,
prof.dr. Gallia Butnaru, prof.dr. Simeria Gheorghe, prof.dr.Goian
Mircea, prof.dr. Pălăgeşiu Ioan, prof.dr Ghinea Lucian, prof.dr. Moga
Mânzat Radu, prof.dr. Cosoroabă Iustin, prof.dr. Bolte Simion,
prof.dr. Drăgănescu Emil, prof.dr. Butnaru Horia, prof.dr.Fruja Ioan,
prof.dr. Stanciu Vintilă, prof.dr. Gârban Zeno
7. Se aprobă comisia pentru acordarea titlului de „Doctor Honoris
Causa” domnului prof.dr. Aurel Ardelean
8. Se decide menţinerea hotărârii Senatului din 16.06.2006 prin care se
respinge contestaţia dlui Selegean Mircea referitoare la ocuparea
postului de şef lucrări la Facultatea de Agricultură

Şedinţa Birou Senat 19 iulie 2006
1. Se aprobă referatele de deplasare a cadrelor didactice în străinătate
2. Se aprobă comisiile de susţinere publică a tezelor de către Grigoresc
Mihaela şi Chiţimia Lidia
Şedinţa Birou Senat 24 iulie 2006
1. Se aprobă referatele de deplasare a cadrelor didactice în străinătate
2. Se aprobă plata profesorilor care au predat la cursul de
„Însămânţători” (în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii)
din taxa achitată de cursanţi
3. Se aprobă cererea dlui Boldea Marius de a beneficia de un an de
concediu fără plată
4. Se aprobă achiziţionarea a 5 calculatoarea cu licenţă pentru bibliotecă
5. Se respinge solicitarea dnei Barna Corina ca universitatea să-i
plătească o parte din salariu pe perioada cât este la doctorat în cotutelă
cu Universitatea Sorbona
Şedinţa Birou Senat 28 iulie 2006
1. Se aprobă referatele de deplasare a cadrelor didactice în străinătate
2. Se aprobă calendarul admiterii la doctorat:
- 14.09 -15.09.2006 – colocviu limba străină
- 18.09 -22.09.2006 – depunerea dosarelor
- 23.09 -29.09.2006 - înmatricularea

