
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 7126 din 26.10.2012 

 

 

Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 

Timişoara reunit în şedinţă extraordinară din data de 26.10.2012, în conformitate cu prevederile 

art. 73 al. 1din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 2 din LEN nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, emite prezenta 

                                     

 

   HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se decide retrimiterea spre analiză, către Consiliul de Administraţie a universităţii, a 

propunerii privind schimbarea numelui universităţii. 

Art. 2. Se aprobă înfiinţarea Consiliului Consultativ de pe lângă USAMVBT precum si 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor în USAMVBT. 

Art. 4. Se aprobă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

Art. 5. Se respinge Regulamentul atribuţiilor coordonatorului de discipline. 

Art. 6. Se aprobă redistribuirea unor locuri bugetate între domenii de licenţă . 

Art. 7. Se aprobă modificările la Regulamentul de organizare a studiilor postdoctorale, astfel: 

- din art. 6, se elimină textul „minimum două articole în reviste cotate ISI cu factor de 

impact cumulat peste 3” precum şi „două aplicaţii depuse, în calitate de director de proiect, în 

vederea atragerii de granturi de cercetare ştiinţifică în domeniul temei de cercetare abordată 

în cadrul proiectului postdoctoral.” 

- art. 6 devine: „Rezultate minime impuse spre realizare pentru fiecare cercetător bursier 

postdoctorat la finalul stagiului: 

- minimum două participări la seminarii şi conferinţe naţionale; 

- minimum o participare la seminarii şi conferinţe din străinătate; 

- minimum trei articole ştiinţifice publicate în reviste BDI; 

- minimum două articole în reviste cotate ISI cu factor de impact;” 

Art. 8. Se aprobă cererea d-lui Prof. dr. Grozea Adrian de a susţine ore la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara 

Art. 9. Se aprobă omagierea de către Senatul USAMVBT a d-nului Prof. dr. Iustin Cosoroabă în 

cadrul unei festivităţi, la viitoarea şedinţă a Senatului universitar.  
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate şi se afişează pe pagina de internet a 

universităţii. 

       

   Preşedinte          Secretar şef,     

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe David                                                   ing. Enikö Nădăşan 

 

 

   Cancelar General,  

           Lector dr. Sorin Stanciu 
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