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HOTĂRÂREA NR. 22 

din 23 martie 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.II, an 

universitar 2016-2017. 

Martie 2017 
23.03.2017 
1. Aprobarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2016: 

- Comisii Senat:  
- Departamente:  
- Centre:  
- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
- Școala doctorală 
- Compartimentului juridic 
- privind accesul la informațiile de interes public 
- Biroul ERASMUS+ 

2. Aprobarea Hotărârii nr.1 a Comisiei de etică 
3. Aprobarea metodologiei și calendarului de acordare a sporurilor din venituri proprii. 
4. Aprobarea Planului de învățământ pentru programul de master Administraţie Publică și Dezvoltare 

Comunitară 
5. Aprobarea Planului de învățământ pentru programul de licență Administraţie Publică, extensia universitară 

Deva 
Aprilie 2017 
27.04.2017 
1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului juridic. 
2. Aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de 

școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă în Universitatea din 
Petroșani 

3. Aprobarea Metodologiei de recunoaștere automată, de către Universitatea din Petroșani, a calității de 
conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 

4. Aprobarea Metodologiei de admitere la programul de formare psihopedagogică din cadrul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Petroșani 

5. Aprobarea componenței Comisiilor de admitere. 
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6. Aprobare Comisiilor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și 
masterat, în sesiunea iulie 2017. 

7. Aprobarea Planului de învățământ pentru programul de licență Asistență Medicală  
8. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru acordarea sporurilor salariale din venituri proprii 
Mai 2017 
25.05.2017 
1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului. 
2. Aprobarea repartizării cifrelor de școlarizare pe domenii și programe de studii 
3. Aprobarea Structurii anului universitar 2017-2018.   
4. Aprobarea modificărilor la Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcții ale cadrelor didactice 
5. Aprobarea Metodologiei de recunoaștere automată, de către Universitatea din Petroșani, a funcțiilor 

didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din 
străinătate 

Iunie 2017 
29.06.2017 
1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Societăților Antreprenoriale Studențești  în 

Universitatea din Petroșani 
2. Aprobarea Metodologiei de funcționare a Societăților Antreprenoriale Studențești  în Universitatea din 

Petroșani 
3. Aprobarea modificărilor la Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante în anul universitar 

2017-2018 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților în cadrul Secretariatelor Facultăților. 
 
 

 
 
 

 


