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HOTĂRÂREA NR. 111 

din 28 septembrie 2017 
 

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.I, an universitar 2017-2018 care se vor desfășura în ultima zi de joi a fiecărei luni, cu începere 

de la ora 12:00: 

 
Octombrie 2017 

1. Aprobarea Procedurii de întocmire a fiselor de activitate zilnica si prezenta 
2. Analiza Situației financiare a facultăţilor și serviciilor administrative. 
3. Aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru studenți. 
4. Aprobarea Posturilor didactice vacante pentru a fi scoase la concurs în sem.I, în anul universitar 

2017-2018. 
5. Aprobarea Regulamentului de cazare, organizare și funcționare a căminelor studențești. 
6. Aprobarea Regulamentului privind selecția studenților și a cadrelor didactice pentru mobilitățile 

Erasmus+. 
 

Noiembrie 2017 
1. Aprobarea Regulamentului privind arhivarea lucrărilor de cercetare-proiectare contractate de 

Universitatea din Petroşani şi a documentelor cu regim special de confidenţialitate. 
2. Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Comisiilor Senatului Universității din 

Petroșani. 
3. Prezentarea rezultatelor alegerilor reprezentanților în Senat din partea studenților. 
4. Aprobarea Raportului privind evaluarea calității cadrelor didactice din cadrul Universității din 

Petroșani, la nivelul anului 2016-2017. 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului de pregătire a personalului 

didactic și formare continuă (DPPD-FC). 
 
Decembrie 2017 

1. Aprobarea Procedurii de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit. 
2. Prezentarea Raportului anual de autoevaluare a calității. 
3. Acordarea de Diplome de excelență. 
4. Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de secretariat în Universitatea din 

Petroșani. 
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Ianuarie 2018 

1. Informare/analiză privind rezultatele cercetării 2017. 
2. Aprobarea Comisiilor pentru susținerea lucrărilor de licență și master, februarie 2018. 
3. Aprobarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante. 
4. Aprobarea Rezultatelor concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit. 
5. Aprobarea Rapoartelor de activitate ale Comisiilor Senatului și Comisiei de Etică Universitară. 

 
Februarie 2018  

1. Aprobarea Rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante. 
2. Aprobarea Planului operațional, 2018. 
3. Aprobarea Rapoartelor de activitate ale departamentelor nedidactice şi centrelor din structura 

Universității 
4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

univ.de licență si masterat, an.univ. 2017-2018 
5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii in ciclurile de studii univ. de 

licență si masterat, an.univ. 2018-2019 

 

 

 

 

 
 

 


