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HOTĂRÂREA 

Nr. 4911 din 10.07.2017 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 10.07.2017, în 

conformitate cu prevederile art. 73 al. 1 din Carta Universitară, și prevederile art. 213 al.2 din 

LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4883/07.07.2017, emite 

prezenta 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă mărimea formației de studiu și a normelor didactice astfel: 

- 20 studenți/formația de studiu la lucrări practice/laborator/proiect, cu excepția domeniului 

Medicină Veterinară pentru care formația de studiu are 12-15 studenți și 30 

studenți/formația de studiu la seminar.  Mărimea normei didactice este: 11 ore 

convenționale – profesor, 13 ore convenționale – conferențiar, 15 ore convenționale – șef 

lucrări, 16 ore convenționale – asistent. În cazul în care mărimea formației de studiu (curs 

și activități aplicative) nu are 20 de studenți se va aplica un coeficient de corecție, în 

funcție de numărul de studenți/formația de studiu. 

- în cazul în care există un număr suficient de studenți/program de studiu pentru a se asigura 

20 de studenți/formația de studiu la lucrări practice/laborator/proiect, și se hotărăște la 

nivelul facultății ca mărimea formației de studiu să fie de 15 studenți, cu excepția 

domeniului Medicină Veterinară, normele didactice se vor mări proporțional (cu până la 

25%) în funcție de numărul de formații de studiu existente în norma didactică fără a se 

depăși 16 ore convenționale/norma didactică. 

- mărimea formațiilor se studiu la ID va fi 25 de studenți/formația de studiu și la IFR va fi 

30 de studenți/formația de studiu. În funcție de numărul de studenți/formația de studiu se 

va aplica un coeficient de corecție. 

orele aferente disciplinei de Practică (de domeniu, de specialitate, pentru 

elaborarea/întocmirea lucrării/proiectului de licență/disertație etc.) se vor aloca peste mărimea 

normei didactice stabilite, fără a se depăși 16 ore convenționale/norma didactică. 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 
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