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HOTĂRÂREA NR. 21 

din 29 martie 2018 
 

 

În baza:   - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Cartei Universităţii din Petroşani; 
  - Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. 

 

 
SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 

Articol unic. Aprobă Ordinea de zi pentru ședințele ordinare ale Senatului Universitar pentru sem.II, an 

universitar 2017-2018: 

Martie 2018 
29.03.2018 
1. Aprobarea Rapoartelor de activitate ale Comisiilor Senatului, pentru anul 2017: 

- Comisia de învățământ și asigurare a calității; 
- Comisia pentru cercetare științifică; 
- Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional; 
- Comisia pentru probleme studențești 

2. Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2017; 
3. Aprobarea proiectului de buget 2018; 
4. Aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de etică, pentru anul 2017; 
5. Aprobarea modificărilor în componența Comisiei de etică; 
6. Aprobarea Raportului de activitate al Școlii Doctorale; 
7. Aprobarea Metodologiei și calendarului de acordare a sporurilorr pentru performanță academică; 
8. Aprobarea cuantumului burselor pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018; 
9. Aprobarea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii de licență și a transmiterii către ARACIS a 

dosarelor de autoevaluare; 
10. Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare științifică și relații internaționale în anul 2017; 
 
Aprilie 2018 
26.04.2018 
1. Aprobarea Raportului Rectorului privind starea Universității, 2017; 
2. Aprobarea Raportului de activitate al Biroului ERASMUS+, pentru anul 2017; 
3. Aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru management universitar a Senatului, pentru anul 

2017; 
4. Aprobare componenței Comisiilor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de 

licență și masterat, în sesiunile iulie și septembrie 2017; 
5. Aprobarea variantei revizuite a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și 

master) în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS);  
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6. Aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru derularea concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018; 

7. Aprobarea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii de licență și a transmiterii către ARACIS a 
dosarelor de autoevaluare; 

8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de etică; 
9. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programe de master; 
10. Aprobarea modificărilor în componența Comisiei CEAC; 
Mai 2018 
24.05.2018 
1. Aprobarea repartizării cifrelor de școlarizare pe domenii și programe de studii 
2. Aprobarea Structurii anului universitar 2018-2019.   
3. Aprobarea modificărilor la Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcții ale cadrelor didactice 
4. Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de secretariat în Universitatea din Petroșani. 
5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019 
6. Aprobarea componenței Comisiilor de admitere. 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Restaurantului studențesc 
8. Aprobarea modificărilor Regulamentului de alegeri ale studenților reprezentanți  
Iunie 2018 
28.06.2018 
1. Aprobarea modificărilor la Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante în anul universitar 

2018-2019 
2. Aprobarea Metodologiei de scriere a rezultatelor învățării pentru programele de studii de licență și 

masterat din cadrul Universității din Petroșani 
3. Aprobarea rapoartelor asupra rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor aferente semestrului II al 

anului universitar 2017-2018. 

 
 
 
 

         

 
 


