UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 55/ 20491
din data de 19.11.2014
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 19.11.2014,
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului,
HOTĂRÂŞTE:
1.

Se validează alegerile academice parţiale, desfăşurate în data de 10.11.2014, pentru alegerea
reprezentanţilor studenţilor în Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, cu următoarele rezultate:
- Danciu Claudiu Constantin - anul II EFS

2.

Se validează Raportul comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Ştiinţe
Exacte şi Inginereşti şi numirea în funcţie a d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu.

3.

Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la studii
universitare de licenţă în anul universitar 2015-2016, cu amendamentele aprobate în Senat.

4.

Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la studii
universitare de masterat în anul universitar 2015-2016.

5.

Se aprobă Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la studii
universitare de doctorat, în cadrul Şcolilor Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate şi
Teologie, în anul universitar 2015-2016.

6.

Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licenţă şi masterat în anul 2015.

7.

Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii.

8.

Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic, actualizat.

9.

Se aprobă Regulamentul privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei. Sistemul
Instituţional de Management al Calităţii.

10. Se aprobă Metodologia privind acordarea creditelor pentru activităţile de voluntariat desfăşurate
de către studenţii din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
11. Se aprobă modificarea punctului 6 din Centralizatorul activităţilor care nu sunt cuprinse în statele
de funcţii şi care sunt salarizate în regim de plata cu ora, referitor la salarizarea preşedinţilor şi a
referenţilor din comisiile de doctorat, conform documentului anexat.
12. Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic după cum urmează:
- Se aprobă transformarea unui post vacant de paznic în post de îngrijitor, în cadrul Serviciului de
administraţie, patrimoniu şi aprovizionare şi demararea procedurilor de scoatere la concurs.
- Se aprobă transformarea postului vacant de muncitor calificat (lenjereasă) tr. III în post de muncitor
calificat (lenjereasă) tr. IV, în cadrul Serviciului de administraţie, patrimoniu şi aprovizionare şi
reluarea procedurilor de concurs.
13. Se aprobă completarea următoarelor proceduri operaţionale privind învăţământul la distanţă:
- PO 19005 - Evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor și tutorilor de disciplină, prin
adăugarea anexelor: Anexa A1 – 19005 - Chestionarul de evaluare a performanţelor coordonatorului
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disciplinei, Anexa A2 – 19005 - Chestionarul de evaluare a performanţelor tutorelui de disciplină şi
Anexa A3 – 19005 – Chestionar de evaluare a disciplinei la specializarea ID;
- PO 190008 - Reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învăţământul la distanţă, prin
adăugarea Anexei A1 – 19008 - Fişa de apreciere privind încadrarea materialelor de studiu în

tehnologia ID.
14. Se aprobă modelul Chestionarului de evaluare a personalului didactic de către studenţi, conform
anexei.
15. Se aprobă cuantumul burselor care vor fi acordate în trimestrul I al anului universitar 2014-2015 şi
distribuţia fondului de burse pe facultăţi, după cum urmează:
Bursa de merit - 400 lei
Bursa de studiu - 350 lei
Bursa socială - 300 lei
Fond total de burse - 148.600 lei/lună, din care:
- Fond burse de ajutor social la nivelul UAB - 14.860 lei/lună
- Fond burse de studiu şi burse de merit total - 133.740 lei/lună, din care
- Facultatea de Istorie şi Filologie - 15.407 lei/lună
- Facultatea de Ştiinţe Economice - 35.495 lei/lună
- Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - 29.155 lei/lună
- Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 39.774 lei/lună
- Facultatea de Teologie - 13.909 lei/ lună
16. Se aprobă cererea Consiliului Judeţean Alba pentru închirierea unui spaţiu din incinta UAB, în vederea
desfăşurării unor activităţi în cadrul proiectului POSDRU 125/5.1/S/126058, cu încadrarea tarifului de
închiriere în bugetul alocat prin proiect.
17. Se aprobă cererea d-nei Ciuhureanu Alina, doctorandă în domeniul Contabilitate, pentru prelungirea
studiilor doctorale în regim cu taxă, în perioada 30.09.2014 - 30.03.2015.
18. Se aprobă alocarea a 20 de bonuri de masă pentru fiecare angajat aferente lunilor noiembrie - decembrie
2014.
PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea

Secretar şef UAB
Hava Cristina
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