UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 43 / 14568
din data de 16.09.2014
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 16.09.2014,
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Senatului,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Statele de funcţii pe anul universitar 2014-2015 alcătuite cu respectarea măsurilor și
regulamentelor aprobate de Senat:
- norma minimă pentru posturile didactice este de 15 ore convenţionale;
- respectarea prevederilor art. 20 din Metodologia de admitere la studii de licenţa şi a art. 10 din Metodologia
de admitere la studii universitare de masterat, în anul universitar 2014-2015;
- susţinerea de către studenţii doctoranzi, acolo unde este posibil, a activităţilor didactice prevăzute în posturile
vacante de asistent.
2. Se aprobă modificarea prevederilor regulamentare referitoare la numărul minim de credite necesare pentru
promovarea unui an de studii, după cum urmează:
În Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor art. 13 alin (1) lit. g. se va elimina, iar alin (4) lit. a)
şi b) se vor modifica şi vor avea următorul conţinut:
(4) Pentru a promova un an de studii, studenţii trebuie să cumuleze numărul minimal de 10 credite pe
ansamblul anului universitar curent şi să îndeplinească celelalte condiţionări cantitative şi calitative stabilite
prin Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi forme de învăţământ.
a) Studenţii care au promovat anul de studiu sub limita standard a numărului de credite, respectiv 30
credite/semestru şi 60 credite/an, vor recupera diferenţa de credite în anii de studii următori, în sistemul
refacerii parcursului de studiu la disciplinele nepromovate.
b) Studenţii care nu îndeplinesc condiţiile minimale de promovare a anului de studii pot să solicite
prelungirea de şcolarizare cu un an universitar, în anul imediat următor, în cadrul căruia vor reface parcursul
de studiu la disciplinele nepromovate în anul universitar curent.
În Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale
studenţilor art. 11 alin (2) lit. c) se elimină, iar art. 12 alin. (1) şi (2) se vor modifica şi vor avea următorul
conţinut:
Art.12. – (1) Pentru a promova un an de studii, studenţii trebuie să cumuleze numărul minimal de 10 de
credite pe ansamblul anului universitar curent şi să îndeplinească celelalte condiţionări cantitative şi calitative
stabilite prin Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi forme de învăţământ.
(2) Studenţii care au promovat anul de studiu sub limita standard a numărului de credite, respectiv 30
credite/semestru şi 60 credite/an, vor recupera diferenţa de credite în anii de studii următori, în sistemul
refacerii parcursului de studiu la disciplinele nepromovate.
3. Se aprobă formaţiile de studiu, în anul universitar 2014-2015, pe cicluri de studii universitare şi forme de
învăţământ, alcătuite în conformitate cu prevederile aprobate în metodologiile de admitere în anul universitar
2014.2015.
4. Se aprobă modificarea Anexei 1 la Metodologia de desfăşurare a alegerilor academice şi calendarul
alegerilor parţiale pentru alegerea/completarea structurilor de conducere la nivelul departamentelor,
facultăţilor şi a Senatului, conform anexei la prezenta hotărâre.
5. Se aprobă modificarea Comisiilor pentru examenul de admitere la doctorat,în domeniul Contabilitate, din
data de 20.09.2014, după cum urmează:
1.

Preşedinte:
Membri:
Secretar:

prof. univ. dr. Vasile Burja
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
prof. univ. dr. Sorin Briciu
lect. univ. dr. Raluca Ivan
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2.

Preşedinte:
Membri:
Secretar:

3.

Preşedinte:
Membri:
Secretar:

4.

Preşedinte:
Membri:
Secretar:

prof. univ. dr. Sorin Briciu
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
prof. univ. dr. Vasile Burja
lect. univ. dr. Raluca Ivan
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
prof. univ. dr. Vasile Burja
prof. univ. dr. Nicoale Todea
lect. univ. dr. Raluca Ivan
prof. univ. dr. Nicoale Todea
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
prof. univ. dr. Vasile Burja
lect. univ. dr. Raluca Ivan

6. Se aprobă referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind salarizarea conducătorilor de doctorat în
funcţie de numărul de doctoranzi şi performanţa ştiinţifică, conform unei proceduri care va fi propusă de
IOSUD. Coeficientul de majorare, de maxim 1,2 faţă salarul minim din grilă aferent persoanei în cauză, se va
aplica conform procedurii respective şi având în vedere încadrarea în veniturile alocate şcolilor doctorale.
7. a) Se aprobă cererile pentru continuarea activităţii didactice şi de cercetare în anul universitar 2014-2015,
după împlinirea vârstei de pensionare, a următorilor conducători de doctorat:
Şcoala Doctorală de Istorie:
- prof. univ. dr. Iacob Mârza
- prof. univ. dr. Eva Mârza
- prof. univ. dr. Cornel – Tatay
- prof. univ. dr. Florin Stănescu
Şcoala Doctorală de Filologie
- prof. univ. dr. Mircea Braga
- prof. univ. dr. Ion Buzaşi
- prof. univ. dr. Constantin Cubleşan
- prof. univ. dr. Mircea Popa
b) Se aprobă desfăşurarea activităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat, în anul universitar 2014-2015,
în calitate de cadre didactice asociate, de către următorii conducători de doctorat,:
Şcoala Doctorală de Contabilitate
- prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Şcoala Doctorală de Teologie
- prof. univ. dr. Daniel Munteanu
8. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
Pentru prelungirea studiilor doctorale:
- Fulop Arpad, domeniul Contabilitatea – 6 luni
- Fărcaş Tiberiu Ştefan, domeniul Filologie – 1 an
- Mîti Doru Valeriu, domeniul Istorie – 6 luni
- Bufnea Cosmin, domeniul Teologie – 6 luni
- Dinculeană Dumitru Cristian, domeniul Teologie – 6 luni
- Ghidarcea Marius Costel, domeniul Teologie – 6 luni
- Kătinean Alexandru, domeniul Teologie – 1 an
Pentru întreruperea studiilor doctorale
- Giurgiu (Lupu) Gianina, domeniul Istorie – 5 luni
9. Se aprobă cererea d-nei prof. univ. dr. Eva Mârza privind încheierea unui contract de muncă în cadrul
proiectului de cercetare PN-II-ID-PCE-2011-3-0314, cu contract de finanţare nr. 84/05.10.2011, ca urmare a
prelungirii duratei proiectului conform actului adiţional nr.2/2014, până la data de 04.10.2015.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
10. Se aprobă referatul d-nei lect. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind taxele de studiu pentru studenţii străini
proveniţi din state terţe UE/SEE/CE aflaţi la studii universitare în UAB în anul universitar 2014-2015:
- 330 euro/lună (2970 euro/an) – pentru studii universitare de licenţă/masterat/an pregătitor de limba română,
forma de învăţământ cu frecvenţă, atât pentru programele în limba română cât şi pentru programele în limbă
străină;
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- 4000 de euro/an – pentru programele de studii universitare de doctorat;
- 50 de euro – taxă de procesare a dosarelor în vederea admiterii, care include şi taxă de înscriere şi
înmatriculare.
11. Se aprobă referatul d-nei Gabriela Joldeş privind transformarea postului vacant de muncitor calificat tr. I
(bucătar) în muncitor calificat tr. IV (bucătar), în cadrul cantinei studenţeşti şi reluarea procedurilor de concurs
în condiţiile anexate.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
12. Se aprobă referatul d-nei Gabriela Joldeş privind demararea procedurilor de scoatere la concurs a postului
secretar, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, cu modificarea gradului profesional al postului în secretar
gr. IV (SSD), post vacantat prin pensionare.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
13. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
14. Se aprobă propunerea d-lui conf. univ. dr. Dumitru Vanca cu privire la reglementarea alegerii, frecventării şi
examinării cursurilor facultative în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Reglementarea va fi
incorporată în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor şi după caz, în celelalte regulamente ale
universităţii.
Răspund: Comisia pentru învăţământ a Senatului.
15. Se aprobă taxă de cazare în căminele studenţeşti, în anul universitar 2014-2015, de 150 lei/lună/student.
16. Având în vedere structura aprobată a anului universitar 2014-2015, se stabileşte că anul universitar 2014-2015
se desfăşoară în perioada 29.09.2014 – 30.09.2015.
17. Se aprobă referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind modificările planurilor de învăţământ de la
programele de studii universitare de masterat din domeniul Filologie, în vederea compatibilizării numărului de
ore de curs şi seminar şi a numărului de credite aferente disciplinelor comune, conform referatului anexat.
Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Mihai Gligor pentru modificarea planurilor de învăţământ, studii
universitare de licenţă, anul III, Istorie şi planuri de învăţământ, anul II masterate din domeniul Istorie,
conform referatului anexat.
18. Se aprobă cererea d-lui conf. univ. dr. Tulbure Adrian pentru susţinerea unor activităţi didactice, în anul
universitar 2014-2015, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.
19. Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Herţeg Crina Maria pentru susţinerea unor activităţi didactice, în anul
universitar 2014-2015, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.
20. Se aprobă cererea d-nei conf. univ. dr. Pioraş Valeria pentru susţinerea unor activităţi didactice, în anul
universitar 2014-2015, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.
21. Se aprobă cererea d-nei Duban Carina Adriana privind acordarea unui concediu fără plată de 65 de zile
lucrătoare, în perioada 29.09.2014 – 31.12.2014.
22. Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Pioraş Valeria privind încheierea protocolului de colaborare cu
Institutul Francez din Cluj - Napoca pentru deschiderea unui centru de evaluare DELF (Diplomă de Studii de
Limbă Franceză) în cadrul UAB.
PREŞEDINTE SENAT
Prof. univ. dr. Nicolae Todea
Secretar şef UAB
Ing. Hava Cristina
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