
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1399 din 22.02.2019 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 22.02.2019, în 

conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 

alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăţilor de 

suplinire prin plata cu ora a posturilor vacante, în semestrul II al anului universitar 2018-2019. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studiu 

universitar de masterat: Ingineria produselor alimentare și a următoarelor programe de studii 

universitare de masterat: 

a. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP 

b. Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare 

c. Tehnici moderne de gastrotehnie și catering 

d. Aliment -Nutriție umană 

Art.3. Se avizează înființarea de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă, forma de învățământ cu frecvență: 

a. Tehnologia informației și comunicației pentru managementul proceselor educaționale, domeniul 

de licență/master pe care se fundamentează programul de studii: Agronomie, calificarea: 

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, cod RNCIS 

214405/213240/213201, competențe de specialitate: capacitatea de utilizare a tehnicilor 

informatice pentru modelarea proceselor tehnologice și de comunicare 

b. Tehnici inovative de prevenire și combatere a discriminării în învățământul superior, domeniul 

de licență/master pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria mediului, calificarea: 

Ingineria și protecția mediului în agricultură, cod RNCIS 263203/213147, competențe de 

specialitate: CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și 

aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

c. Managementul carierei -concept, instrumente, aplicații practice, domeniul de licență/master pe 

care se fundamentează programul de studii: Ingineria produselor alimentare, calificarea: 

Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare, cod RNCIS 214533/214520/214519, 

competențe de specialitate: C3. Competențe privind noi posibilități de informare tehnologică și 

prelucrare de date. 

 

 

 

 

 



 

 

d. Blended learning – flexibilitate pentru internaționalizarea învățământului superior, domeniul de 

licență/master pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria mediului, calificarea: 

Ingineria și protecția mediului în agricultură,, cod RNCIS 263203/213306, competențe de 

specialitate: C6. Elaborarea de documente specifice (rapoarte, sinteze bibliografice, proiecte) 

prin utilizarea adecvată a metodologiilor, normelor, reglementărilor legale în scopul dezvoltării, 

unor probleme de date, din perspectivele dezvoltării durabile/sustenabile; CT.2. Integrarea în 

echipe de lucru prin asumarea rolului și relaționare eficientă în cadrul grupului și cu entități 

(persoane, organizații, instituții) din afara acestuia. 

Art.4. Se aprobă Protocolul de colaborare cu Asociația Junior Chamber International Timișoara. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduc la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de 

internet a universității.                                      

                               

 

 

 

                                       Rector,                                             Secretar șef interimar, 

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

 

 

       

     Cancelar general, 

      Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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