
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 2023 din 02.04.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 02.04.2013, 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 avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar proiectele pentru 
următoarele documente: Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, Metodologia proprie de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Acordul de 
cooperare între universităţi din Timişoara şi Convenţia de colaborare cu şcoli generale/licee 
pentru efectuarea stagiului de practică pedagogică. 

Art. 2. Se aprobă acordarea unei burse de doctorat dnei drd. Ghica Andreea şi dlui drd. 
Gaitin Dorin. 

Art. 3. Se propune spre aprobare Senatului universitar încheierea unor acorduri de 
colaborare cu Universitatea din Ancona – Italia şi Novi Sad – Serbia. 

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa de participare la Şcoala de 
vară „Intercultural learning” din cadrul masteratului internaţional „Agricultura durabilă şi 
securitate alimentară în regiunea Dunării”, în valoare de 60 euro. 

Art. 5. Se aprobă cererea dnei Mancaş Mădălina – nr. 2019/02.04.2013 – de 
reînmatriculare la Facultatea de Medicină Veterinară şi scutire de penalităţi la taxa de 
şcolarizare. 

Art.6. Se aprobă cererea dnei as.dr. Cotuna Otilia – nr. 2010/02.04.2013 – de reducere 
cu 50% a taxei de cazare pentru lunile aprilie – iulie 2013. 

Art. 7. Se propune spre aprobare Senatului universitar lista programelor universitare de 
master. 

Art.8. Se aprobă prelungirea termenului de achitare a taxei de cazare, fără penalităţi, 
până în 09.04.2013. 

Art. 9. Se aprobă propunerile Facultăţii de Agricultură  de modificare a componenţei 
comisiilor pentru examenul de finalizare a studiilor pentru programele de studii Biologie şi 
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară. 

Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 11. 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 
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