
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 8593 din 14.12.2016 

 

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 14.12.2016, 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 hotărăște ca Săptămâna universității  să se desfășoare în perioada 22.05.2017 – 28.05.2017, iar Expoziția 

BanatAgralim în perioada 25.05.2017 – 28.05.2017. 

Art.2.  Se aprobă cererile de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.3. Se hotărăște extinderea colaborării cu Ucraina și Republica Moldova în ceea ce privește promovarea 

universității noastre. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 8359/07.12.2017 de deplasare cu micorbuzul universității la Stațiunea de Cercetare 

Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș, în data de 20 decembrie 2016, cu studenții anului IV 

Zootehnie. 

Art.5. Se hotărăște ca în perioada 27.12.2016 – 13.01.2017 cadrele didactice și personalul didactic auxiliar vor fi în 

concediu de odihnă. În cadrul facultăților – secretariat și direcțiilor personalul didactic auxiliar și nedidactic trebuie 

să asigure permanența. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de organizare a unui nou program 

de studii universitare de master în domeniul Ingineria Produselor Alimentare, începând cu anul universitar 2017 – 

2018 cu denumirea TEHNICI MODERNE ÎN GASTRONOMIE ȘI CATERING. 

Art.7. Se aprobă Comisia de echivalare a studiilor psihopedagogice a cadrelor didactice din USAMVBT cu 

programul de studii psihopedagogice Nivel I și Nivel II astfel: 

1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – președinte 

2. Lector dr. Tulbure Cristina – membru 

3. Șef lucr.dr. Gavrilă Codruța - membru 

Art.8. Se aprobă Acordul de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș privind efectuarea stagiului de 

practică pedagogică a studenților. 

Art.9. Se aprobă cererile nr. 8544/14.12.2016 și 8545/14.12.2016 pentru plata taxei de examinare de fond a cererii 

de brevet Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină și Compoziție regeneratoare pentru păr și 

unghii. 

Art.10. Se aprobă parteneriatul cu Institutul de Cercetare de Tehnologie Agricolă din Karlsruhe din Germania. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 8504/13.12.2016 pentru a se organiza o școală de vară francofonă la finele lunii iunie 

2017, se asigură spațiile de desfășurare a cursurilor și aplicațiilor și asigurarea unui autobuz pentru deplasarea în 

teren pentru o zi și rezervarea în campus a circa 15 locuri de cazare. 

Art.12. Se hotărăște ca pentru dosarul de concurs în vederea ocupării posturilor didactice vacante să se ia în 

considerare lucrările care au scrisoare de accept doar pentru jurnalele cotate ISI nu și pentru cele ISI Proceeding.  

Art.13. 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 


