
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6191 din 23.09.2016 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 23.09.2016, 

în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din 

L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor 

didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

   

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.  Se decide ca studenții doctoranzi, forma de învățământ cu frecvență, cu bursă, să 

desfășoare activitate didactică – 6 ore convenționale/săptămână/an (în semestrul I orele să fie 

predate de doctoranzii din anii II și III-IV, în semestrul II doctoranzii din anii I, II și III FMV) și 

se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizuire a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților în USAMVBT – R040 și se transmite la C.E.A.C. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 6006/16.09.2016 de scutire de la plata taxei de școlarizare 

aferentă anului universitar 2011 – 2012. 

Art.4. Se aprobă adresa nr. 5913/15.09.2016 de reducere a taxei de cazare cu 50% din 

prețul camerei. 

Art.5. Se aprobă cererea de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se decide amanarea răspunsului la adresele nr. 6168/23.09.2016 și 

6072/20.09.2016. 

Art.7. Se decide reintroducerea disciplinei de Practică în Statele de funcții, aceasta 

alocându-se peste norma didactică stabilită prin hotărâre de Senat pentru fiecare funcție 

didactică, fără a se depăși norma didactică săptămânală maximă admisă de lege (16 ore 

convenționale) și se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se decide ca activitatea didactică să se desfășoare în intervalul orar 800 – 1600 

pentru ciclul I de studii – Licență, iar la ciclul II de studii – Master începând cu ora 1600 cu 

excepția DPPD. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea Statelor 

de funcții în urma analizei numărului de studenți/ formația de studiu la Facultatea de Horticultură 

și Silvicultură și Facultatea de Management Agricol unde se va aplica coeficientul de corecție. 

Art.10. Se decide ca numărul de studenți/formația de studiu la ciclul I de studii – Licență, 

forma de învățământ cu frecvență să fie de 20 excepție fac disciplinele socio-umaniste, 

economice, sport, matematică etc., unde formația de studiu are 30 studenți, iar la ciclul II de 

studii – Master formația de studiu va avea 20 de studenți. La Facultatea de Medicină Veterinară 
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pentru anii de studii I-III formația de studiu are în medie 15 studenți iar pentru anii IV-VI, 12 

studenți. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.11. Se decide ca la forma de învățământ ID formația de studiu să fie de 25 de studenți 

iar la IFR să fie de 30 studenți. Numărul de ore efectiv plătite din Statele de funcții se va calcula 

în funcție de numărul de studenți/formația de studiu aplicându-se coeficientul de corecție. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.12. Se decide ca specializarea Protecția Plantelor de la Facultatea de Agricultură să 

funcționeze pentru anul universitar 2016 – 2017. Pentru anul universitar 2017 – 2018 numărul de 

studenți/formația de studiu, pentru anul I , trebuie să fie de minim 20, în caz contrar activitatea 

va fi suspendată iar studenții vor fi redistribuiți la celelalte specializări. 

Art.13. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca programele de studiu 

Zootehnie (forma de învățământ IFR) și Controlul și Expertiza Produselor Agroalimentare 

(forma de învățământ IFR) să intre în lichidare începând cu anul universitar 2016 – 2017, dosarul 

pentru acreditare nu va mai fi întocmit și depus. 

Art.14. Se aprobă parteneriatul cu DAST SYSTEM în vederea participării în comun la 

proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

Art.15. Se aprobă intrarea în programul I'Velo, program pentru încurajarea transportului 

pe bicicletă. 

 Art.16. Se aprobă proiectul ȘUT LA POARTĂ, un concurs cu premii pentru încurajarea 

și îmbunătățirea comunicării și a activității în rândul studenților. 

Art.17. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 

pagina de internet a universităţii. 

 

 

 

         Rector,                    Secretar șef interimar, 

       Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu             Dr.ing. Carolina Popa 

 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


