'Universitatea din CBucurqti

Senat
:Minută

Senatu[ Vni'versităţii din iJ3ucureşti

ain 20.02.2013
Hotărăşte:

1. Se

aprobă

ordinea de zi:
execuţiei

•

Aprobarea

•

Informare privind propunerile pentru cifra de şcolarizare.

•

Aprobarea Regulamentului privind alocarea de fonduri pentru mobiiităţile externe şi interne În vederea
participării

bugetare 2012.

la evenimente

ştiinţifice.

•

Discutarea Regulamentului privind plata cu ora.

•

Diverse.

2. Se

aprobă

minuta

şedinţei

Senatului din 23 .01. 2013.

3. Se aprobă, în unanimitate, Execuţia bugetară pe anul 2012.
4. Se

aprobă,

în conformitate cu prevederile alin.2 art 22 din Legea 1/2011, utilizarea sumei de maxim

19.000.000 din soldul de 19.271.911,46 lei aflat în contul R084TREZ40+504602X000235 - Finanţare
Instituţională

primită

de la MECTS, pentru efectuarea cheltuielilor eligibile necesare implementării

Proiectului nr. ID 915/COD 14043 precum

şi

pentru efectuarea cheltuielilor cu bursele postdoctoranzilor

POSDRU, până la primirea rambursărilor.
5. Se aprobă solicitarile de renunţare la calitatea de membri in Senatul Universităţii din Bucureşti a dnei
conf. dr. Marieta Avram

şi

a dlui conf. dr. Marian Nicolae, de la Facultatea de Drept.

6. Se aprobă, în unanimitate, punctul de vedere al Facultăţii de Drept cu privire la evaluarea cadrelor
didactice.
7. Se aprobă Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a şcolilor de studii postodoctorale.

8. Se aprobă ca următoarele cadre didactice să ţină ore de curs la alte instituţii de învăţământ superior: lect.
dr. Mihaiu Costinel de la DEFS, prof. dr. Abraham Pavel de la Facultatea de Sociologie
Socială,

prof. dr. Dana Tofan- Facultatea de Drept, lect. dr. Vladimir Epstein, lect. dr. Gilda

şi ASistenţă

Lazăr,

lect. dr.

Gabriela Hagiu, Mureşan Mihaela-Daniela, prof. gr. 1 Florin Ioniţă, asist. univ. Andreea Buzec, lect. dr.
Ciprian Ciucu de la Facultatea de Litere.
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9. Se aprobă, În unanimitate, Metodologia privind criteriile de acordare a gradaţiei de merit pentru
personalul didactic auxiliar.
10. Se aprobă comisiile de concurs pentru posturile didactice vacante de conferenţiar cu angajare pe
perioadă nedeterminată

11. Se

aprobă

de la Facultatea de PSihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Regulamentul

privind acordarea

creşteri lor

salariale din venituri proprii personalului

angajat cu funcţia de bază.
12. Se aprobă Raportul anual al Grădinii Botanice - 2012.

13. Se

aprobă

completarea componenţei Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti cu prof. Bănşoiu

Ion.
14. Se aprobă propunerea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de Înfiinţare a programului Studii
culturale sIa ve Rusia şi Ţările Slave şi Europa Centrală şi de Est.

15. Se aprobă rapoartele de activitate ale specialiştilor propuşi pentru a desfăşura activităţi În regim de
plata cu ora de la Facultatea de Litere.
16. Se

aprobă

propunerea Dnei prof. dr. Claudia Costea, de la Facultatea de Drept, de a face publiC

ultimul Raport de control efectuat de

către

ITM,

şi

de asemenea, informarea Senatul

după

fiecare

control efectuat de către organismele abilitate.
17. Se

aprobă

Înfiinţarea

Centrului de Strategii

Organizaţionale şi

Leadership al

Universităţii

din

Bucureşti.

18. Se aprobă propunerea Facultăţii de Filosofie, de acordare a titlului de Doctor de Honoris Causa,
Profesorului Jean Luc Marion.
19. Se respinge memoriul studentului

Nuţă

Andrei Sorin de la Facultatea de Limbi

Străine.

20. Se aprobă acordarea unei perioade de graţie de Înca 7 luni, cu restituirea burselor in cazul În care
acestea vor fi declarate neeligibile, ieşirea din grupul-ţintă al proiectului POsDRU 188/1.515/ 56668
şi

continuarea studiilor universitare de doctorat exclusiv pe plan academic, pentru studentul Claudiu

Dobrinescu de la Facultatea de Chimie.

Gh. VN/ Mp/PT/lex
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