HOTĂRÂRE
nr. 1310 din 24.02.2017
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 24.02.2017, 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 aprobă demararea procesului de revizie a regulamentelor aprobate pentru studii universitare de
licență în vederea actualizării lor în ceea ce privește forma cu frecvență redusă și învățământ la distanță.
Art.2. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice.
Art.3. Se aprobă cererea nr. 1189/22.02.2017 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare la studii
universitare de doctorat (2500 lei), care va fi achitată din contractul de Amenajament pastoral, responsabil
contract prof.univ.dr. Samfira Ionel.
Art.4. Se hotărăște să se transfere Cercul de Șah și Go către Liga studenților AgroWest Timișoara.
Art.5. Se respinge cererea nr. 1121/20.02.2017 de reducere a taxei pentru cursul de „formator” organizat
de CCIAT la care au participat 12 cadre didactice din USAMVBT.
Art.6. Se aprobă cererea Ligii studenților Agrowest nr. 1275/24.02.2017 de organizare a Balului
Mărțițorului pentru studenți în Cantina universității în data de 28.02.2017.
Art.7. Se hotărăște ca domnul ing. Mariș Cosmin să fie responsabil cu fondul de vânătoare nr. 41
Cralovăț.
Art.8. Se aprobă Convenția de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică pedagogică de către
studenții USAMVBT cu Școala Gimnazială nr. 21 „Vicențiu Babeș” din Timișoara și Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară din Timișoara.
Art.9. Se aprobă ca cererea nr. 934/15.02.2017 să se transmită decanului Facultății Tehnologia
Produselor Agroalimentare pentru comunicarea rezoluției.
Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de internet
a universităţii.
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