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Mateialul se geseite in extenso la adrcsa httpJ/www.upet.ro/documente/

din 26 octombrie 2022

in baza. - prevederilor din Legea Educatiei Nationale nr.112011,
- Cartei Universitdtii din PetroQani,
- Regulamentului de organizare qi functionare a Senatului.

SENATUL UNIVERSITATII DIN PETRO$ANI
HOTARAgTE:

Articol unic. APROBA Calendarul de desfdgurare a gedinlelor ordinare ale Senatului
lJniversitar pentru sem.l, an universitar 2022-2023, care se vor desfdqura in ultima zi
de joi a fiecdrei luni, cu incepere de Ia ora 12:00.

Octombrie 2022
1. lnformare privind promovabilitatea dupi sesiunea din toamni gi ocuparea locurilor dupi

admiterea din 2022 pe facultdti si universitate.

Noiembrie 2022
1. Analiza situatiei financiare a facultitilor si serviciilor administrative.
2. Aprobarea cuantumului burselor studentesti in cadrul facultetilor si la nivelul Universitdtii

din Petrosani.
3. Validarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante in Senat si Consilii ale facultdtilor

Decembrie 2022
1. Aprobarea Procedurii de evaluare pentru acordarea grada{iilor de merit.
2. Aprobarea Listei cu achizitii pentru anul 2023.
3. Aprobarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturile didactice vacante - Semestrul I

al an ului universitar 2022-2023.
4. Prezentarea raporlului anual de autoevaluare a calititii.
5. Acordarea de Diplome de excelentd.

lanuarie 2023
'1 . lnformare/analizi privind rezultatele cercetArii pentru anul 2022.
2. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru acordarea gradatiilor de merit.
3. Aprobarea Rapoartelor de activitate ale Comisiilor Senatului si Comisiei de Etici

Universitara.
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4. Aprobarea Comisiilor pentru sustinerea lucririlor de absotvire licentd si master, sesiunile
iu nie-iulie si septembrie 2023.

5. Aprobarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante.

Februarie 2023
1. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
2. Aprobarea Planului operational - 2023.
3. Aprobarea Metodologrei privind organizarea si desfdgurarea examenelor de finalizare a

studiilor universitare de licente si masterat, an untv. 2022-2023.
4. Aprobarea Metoclologiei privind organizarea si desfSgurarea admiterii in ciclurile de studii

univ. de licentd si masterat, an univ.2023-2024
5. Aprobarea Rapoartelor cie activitate ale Comisiilor Senatului si Comisiei de Etica

Universitard.

PRE$EDINTE gENAT,
Conf.univ.dr.ing. Nif[tae PATRAgcoIU
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