UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA

HOTĂRÂREA NR. 4 /5605
din data de 19.03.2015
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 18.03.2015
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului,
HOTĂRÂŞTE:
1. Se aprobă Raportul asupra activității Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul
2014.

2. Se aprobă Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, Bilanțul contabil pe anul
2014 și Contul de rezultat patrimonial.

3. Se aprobă distribuirea fondului de burse pe semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015 astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie
Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Facultatea de Drept și Științe Sociale
Facultatea de Teologie
Se aprobă cuantumul burselor:
Bursa de merit
400 lei
Bursa de studiu
350 lei
Bursa socială
300 lei

15.759 lei/lună
36.307 lei/lună
29.823 lei/lună
40.684 lei/lună
14.227 lei/lună

4. Se aprobă referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind modificarea calendarului admiterii
la studiile doctorale pentru anul universitar 2014 – 2015, conforma documentului anexat.
Răspunde: Directorul IOSUD.

5. Se aprobă referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind completarea Anexei 2 (tematică), a
Metodologiei de admitere la Școala Doctorală de Filologie, sesiunea septembrie 2015, conform
anexei.
Răspunde: Director Școală Doctorală Filologie.

6. Se aprobă referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeș privind modificarea calendarului de
desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie
2015, în cadrul Facultății de Istorie și Filologie, respectiv:
08.07.2015 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
09.07.2015 – Prezentarea și susținerea lucrărilor de licență
10.07.2015 – Prezentarea și susținerea lucrărilor de disertație
Răspunde: Decanul Facultății de Istorie și Filologie.

7. Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Ioana Todor privind efectuarea activităților didactice în
regim de plata cu ora, în semestrul II, aferente posturilor de lector, poz. 1 și asistent, poz. 9, din
statul de funcții al DPPD, conform documentului anexat.
Răspund: Director DPPD și Șef Birou Personal – Salarizare.

8. Se aprobă completarea Regulamentului Intern al UAB cu reglementările referitoare la activitățile
de voluntariat, conform documentului anexat.
Răspunde: Consilier juridic.

9. Se aprobă referatul d-lui lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind efectuarea unor activități didactice în
regim plata cu ora, aferente postului de conferențiar, poz. 6, din statul de funcții al Departamentului
de Filologie (titular conf. univ. dr. Constantin Mladin), de către d-na lect. univ. dr. Marcela Ciortea.

Răspund: Director Departament de Filologie și Șef Birou Personal-Salarizare.

10. Se aprobă depunerea la ARACIS a dosarului de autorizare a programului de studii universitare de
licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar – forma de învățământ la distanță, organizat
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

11. Se aprobă depunerea la ARACIS a dosarului de autorizare a programului de studii universitare de
licență Kinetoterapie și motricitate specială, organizat în cadrul Departamentului de Educație Fizică
și Sport.

12. Se aprobă cererile de prelungire a studiilor doctorale a următorilor doctoranzi:
Domeniul Contabilitate
Bumba (Beleneși) Mărioara – 6 luni
Rus Luminița – 6 luni
Domeniul Istorie
Avram Mariana - 6 luni
Nicolaescu Nicolae Alexandru – 6 luni
Răspund: Directorii școlilor doctorale de Contabilitate și Istorie.

13. Senatul ia act de nota MECS privind modul de gestionare a dosarelor pentru recunoașterea studiilor
candidaților, din statele membre ale UE, SEE și din CE în vederea admiterii la studii în anul
universitar 2015-2016. Se numește responsabil cu gestionarea dosarelor d-na Petrescu Adina din
cadrul Centrului de Relații Internaționale.
Răspunde: Director CRI.

14. Se aprobă completarea Planului editorial al SERIEI ”DIDACTICA”, pe anul universitar 2014-2015
cu următoarele cursuri:
- Electronică și informatică industrială și Prelucrarea digitală a semnalelor – referat lect. univ.
dr. Boca Loredana;
- Contabilitatea operațiunilor speciale, Contabilitate financiară fundamentală, Managementul
financiar – contabil al instituțiilor de învățământ, Contabilitatea instituțiilor publice, Bazele
contabilității instituțiilor publice – referat conf. univ. dr. Iuliana Cenar;
- Istoria culturii și literaturii române. Perioada marilor scriitori clasici – referat conf. univ. dr.
Diana Câmpan.
- Bazele comerțului, Resurse și destinații turistice, marketingul turismului cultural istoric - referat
lect. univ. dr. Claudia Moisă
Răspunde: Șef Birou Tipografie.
PREȘEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea

Secretar șef UAB
ing. Hava Cristina

