
Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința 

 din 28 iulie 2021 

 

1. Se validează rezultatele obținute la concursurile de admitere pentru 

studii universitare de licență și masterat, sesiunea IULIE 2021 și se 

validează scoaterea la concurs a locurilor rămase vacante, pentru 

sesiunea SEPTEMBRIE 2021. 

2. Se validează rezultatele obținute la  examenele de finalizare a studiilor 

universitare de licență și masterat, sesiunea IULIE 2021. 

3. Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante, aferente semestrului al II-lea de studii, an universitar 

2020-2021. 

4. Se aprobă Regulamentul de activitate profesională a studenților 

(licență/masterat), actualizat. 

5. Se aprobă Metodologia privind evaluarea periodică și modalitățile de 

stimulare a activității personalului didactic și de cercetare al 

Universității Româno-Americane, actualizată. 

6. Pentru anul universitar 2021-2022, norma de bază didactică 

săptămânală se stabilește după cum urmează: 

a) profesor universitar:  până la 14 ore convenționale, dintre care 

cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare; 

b) conferențiar universitar: până la 16 ore convenționale, dintre 

care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare; 

c) lector universitar/șef de lucrări: până la 16 ore convenționale, 

dintre care cel puțin două ore convenționale de activități de predare; 
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d) asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzând activități 

prevăzute la art.287, alin. (2) lit. b), c) și f) din Legea 1/2011. 

7. Se validează Raportul întocmit de Comisia de analiză, referitor la 

cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite de dna conf. univ. 

dr. Luminița Tuleașcă. 

8. Se aprobă Procedura de recunoaștere a diplomei și titlului de doctor în 

științe, obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate, 

actualizată. 

9. Se aprobă Procedura de recunoaștere a funcției didactice obținute în 

instituții de învățământ acreditate din străinătate, actualizată. 

10. Se aprobă Procedura de recunoaștere a calității de conducator 

de doctorat sau a abilitării, obținută în instituții de învățământ 

acreditate din străinătate, actualizată. 

11. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație, 

pe perioada vacanței. 
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