MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA
Nr. 27 / 9201/ 21.06.2012

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de 20.06.2012:
1. S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, rectificat.
S-a aprobat transferul de la fondul de rezervă al universităţii a sumei de 1.000.000 RON la cap. Investiţii,
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a laboratoarelor din cadrul universităţii.
2. S-a aprobat defalcarea cifrei de şcolarizare pe anul universitar 2012-2013, pentru studiile universitare
de licenţă, conform machetei anexate.
3. S-au aprobat actualizarea următoarelor regulamente:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Istorie şi Filologie;
4. S-a aprobat Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie şi Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie.
5. S-a aprobat Regulamentul de acordare a distincţiilor universitare în Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia.
6. S-a aprobat Regulamentul de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
7. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Ştiinţele Educaţiei
(CCSE).
8. S-a aprobat Structura anului universitar 2012-2013, conform tabelului anexat.
9. S-au aprobat taxele de studiu pentru anul universitar 2012-2013:
Facultatea de Teologie:
- studii universitare de licenţă ( anii de studiu I, II, III, IV) – 2.000 lei;
- studii universitare de masterat ( anii de studiu I, II ) – 2.200 lei
Facultatea de Ştiinţe
Studii universitare de licenţă
- Specializările: Finanţe şi bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune (zi), Marketing, Economia
comerţului, turismului şi serviciilor (zi), Administrarea afacerilor (zi ) - 2.200 lei;
- Specializările: Contabilitate şi informatică de gestiune (ID), Economia comerţului, turismului şi
serviciilor (ID), Administrarea afacerilor (ID) - 1.900 lei;
- Specializările: Măsurători terestre şi cadastru, Ingineria mediului, Informatică, Electronică aplicată:
2.400 lei.
Studii universitare de masterat: 2.300 lei, cu excepţia programului de studii: Programare avansată
şi baze de date - 2.500 lei.
Facultatea de Istorie şi Filologie
- studii universitare de licenţă - 2.000 lei
- studii universitare de masterat - 2.000 lei
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Studii universitare de licenţă:
- Specializările: Drept, Administraţie publică (zi), Asistenţă managerială şi secretariat, Sociologie,
Asistenţă socială (zi), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Terapie ocupaţională - 2.200 lei
- Specializările: Asistenţă managerială şi secretariat (ID), Asistenţă socială (ID) - 1.900 lei
- Specializarea: Educaţie fizică şi sportivă - 2.400 lei
Studii universitare de masterat (toate programele): 2.300 lei
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10. S-a aprobat componenţa comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studii universitare de licenţă în anul universitar 2012-2013, sesiunile iulie-august şi septembrie, după
cum urmează:
Comisia centrală pe Universitate
Preşedinte:
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz
Membri:
prof. univ. dr. Nicolae Todea
prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim
conf. univ. dr. Lucia Căbulea
prof. univ. dr. Emil Jurcan
prof. univ. dr. Ileana Ghemeş
conf. univ. dr. Maria Popa
conf. univ. dr. Ioan Gânfălean
conf. univ. dr. Diana Câmpan
Facultatea de Istorie şi Filologie
Preşedinte:
prof. univ. dr. Ileana Ghemeş
Membri:
conf. univ. dr. Valeria Pioraş
asist. univ. dr. Cornelia Popa - Gorjanu
Facultatea de Ştiinţe
Preşedinte:
conf. univ. dr. Maria Popa
Membri:
conf. univ. dr. Iuliana Cenar
lect. univ. dr. Mihaela Ciortea
lect. univ. dr. Carmen Paştiu
asist. univ. dr. Alexandra Popa
prep. univ. drd. Bogdan Croitoru
prep. univ. drd. Loredana Boca
asist. univ. dr. Maria Muntean
prep. univ. drd. Silvia Mihalache
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Preşedinte:
conf. univ. dr. Ioan Gânfălean
Membri:
conf. univ. dr. Costel Belizna
lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu
lect. univ. dr. Petronela Talpaş
lect. univ. dr. Rodica Stânea
Secretar:
lect. univ. dr. Victor Costea
Comisia pentru probele de aptitudini – Educaţie fizică şi sportivă
Preşedinte:
conf. univ. dr. Costel Belizna
Membri:
lect. univ. dr. Victor Costea
asist. univ. drd. Sorin Şimon
asist. univ. dr. Vasile Ursu
Secretar:
asist. univ. Virgil Costea
Comisia pentru probele de aptitudini – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Preşedinte:
prof. univ. dr. Marioara Luduşan
Membri:
conf. univ. dr. Adam Domin
lect. univ. dr. Marcela Ciortea
Secretar:
lect. univ. dr. Liana Tăuşan
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Preşedinte:
pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan
Comisia de interviu: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Pr. conf. univ. dr. Adam Domin
Comisia de înscriere: Pr. conf. univ. dr. Cristian Tia
conf. univ. dr. Marius Telea
Comisia tehnică de informatică
Preşedinte:
inf. Otilia Despa
Membri:
inf. Cristian Despa
inf. Cristian Matei

inf. Răzvan Petrescu
Comisia pentru admiterea studenţilor străini
Preşedinte:
lect. univ. dr. Teodora Popescu – Furnea
Membri:
Aura Macarie
Adina Petrescu
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11. S-a aprobat solicitarea Ligii Studenţilor privind participarea voluntară a unor studenţi la activităţile
desfăşurate cu ocazia admiterii în anul universitar 2012, acţiune cuprinsă în proiectul „Viaţa asociativă,
studenţească şi de tineret”. Listele nominale cu studenţii participanţi se vor transmite comisiilor de
admitere de la nivelul facultăţii, împreună cu care se vor stabili şi tipul de activităţi desfăşurate.
Răspunde: Preşedintele Ligii Studenţeşti.
12. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Andreea Muntean privind modificarea comisiei de licenţă la
specializarea Administrarea afacerilor (zi şi ID) care va avea următoarea componenţă:
Preşedinte:
prof. univ. dr. Vasile Burja
Membri:
lect. univ. dr. Larisa Dragolea
lect. univ. dr. Radu Todoran
Membru supleant:
lect. univ. dr. Andreea Muntean
Secretar:
lect. univ. drd. Mălina Cordoş
13. S-a aprobat modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a
studiilor, prin completarea art. 15 cu alin. (2) şi (3), cu următorul conţinut:
„(2) În acest caz, taxa se situează între 600-1500 RON şi se stabileşte de către facultăţile organizatoare,
în funcţiei de pachetul de credite alocat examenelor prin planul de învăţământ şi de valoarea unităţii de
credit, calculată pentru fiecare specializare. Taxa astfel stabilită include şi taxa administrativă de
înscriere.
(3) Pot face excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care există acord de reciprocitate între
instituţii.”
14. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind aplicarea la nivelul anilor II şi III de
studiu a planurilor de învăţământ în domeniului Filologie, aprobate începând cu anul universitar 20122013.
Răspunde: Director Departament Filologie.
15. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind modificarea planurilor de învăţământ din
domeniul Istorie, studii de licenţă şi masterat, conform documentului anexat.
16. S-a aprobat propunerea Consiliului Ştiinţific al Senatului pentru acordarea Bursei de performanţă
ştiinţifică, studentei Vlăzan Adriana Maria, din anul II, specializarea Marketing. Valoarea bursei este de
600 lei/lună şi se acordă începând cu 01.07.2012, conform Regulamentului de acordare a burselor de
performanţă ştiinţifică.
17. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind depunerea dosarului în vederea acreditării
programului de masterat în domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Psihopedagogia educaţiei
timpurii şi a şcolarităţii mici, organizat în cadrul proiectului PERFORMER - POSDRU 86/1.2/S/62508.
Răspunde: Coordonator program, prof. univ. dr. Florea Voiculescu.
18. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu privind depunerea dosarului în vederea acreditării
programului de masterat în domeniul Inginerie Geodezică, specializarea Sisteme informaţionale în
cadastru şi management imobiliar.
Răspunde: Director DSEI.
19. S-au aprobat cererile unor absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă, promoţiile 2010 şi 2011,
specializarea Măsurători terestre şi cadastru din cadrul Universităţii „Dunărea de jos” din Galaţi, pentru
susţinerea examenului de licenţă, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, şi anume: Trişcaş Daniel,
Şerban Antonio Ciprian, Caraman Cătălina Minica, Simionescu Petruţ Ciprian, Angheliu Claudiu
Mihai şi Tontu Petrişor Bogdan.
20. S-a aprobat acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, profesorului dr. Luigi Arcidiacono, de la Universitatea din Catania, Italia, la propunerea
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
21. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind depunerea dosarului în vederea acreditării
programului de masterat internaţional în domeniul Teologie, specializarea Mediere în conflictele
interreligioase şi interetnice.
Răspunde: Director Departament Teologie.
Preşedinte Senat

Secretar şef
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prof. univ. dr. Nicolae Todea

ing. Cristina Hava
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