
Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința 

 din 28 octombrie 2020 

 

1. Se validează hotărârea Consiliului de Administrație de 

aprobare a organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi 

didactice vacante în semestrul I, an universitar 2020-2021, în vederea 

publicării acestora în Monitorul Oficial al României partea a III-a, de 

către Ministerul Educației și Cercetării.  Au fost aprobate propunerile 

Consiliului Facultății de Informatică Managerială și ale Consiliului 

Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional de scoatere la 

concurs, în semestrul I, an universitar 2020-2021,  a două posturi de 

conferențiar universitar, la Departamentul de Informatică, Statistică, 

Matematică. 

2. Se aprobă actualizarea unor documente subsecvente 

Sistemului de management al calității (Regulamentul de organizare și 

funcționare a Senatului, Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație, Regulamentul intern al Universității, 

Regulamentul de organizare și funcționare a departamentelor 

academice, Regulamentul Bibliotecii, Procedura privind 

actualizarea/revizuirea periodică a materialelor de studiu utilizate în 

procesul educational la forma de învățământ IFR/ID, Procedura privind 

instruirea și perfecționarea periodică a personalului didactic și 

administrativ implicat în derularea programelor de studii universitare la 

forma de învățământ IFR/ID, Procedura privind monitorizarea și 

evaluarea procesului didactic și de comunicare cu studenții la 

programele de studii universitare la forma de învățământ IFR/ID, 



Procedura privind evaluarea periodică a performanțelor întregului 

personal implicat în derularea programelor de studii IFR/ID, Procedura 

privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de 

la IFR cu cele de la IF, Regulamentul de organizare și funcționare a 

DFCIFR,). 

3. Se aprobă componența comisiilor de specialitate ale 

Senatului Universității Româno-Americane. 

4. Se aprobă documentele subsecvente Metodologiei privind 

alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale 

Universității Româno-Americane (calendarul alegerilor, componența 

Biroului Electoral Central al Studenților etc.), în vederea declanșării 

alegerilor pentru locurile vacante la nivelul Consiliilor Facultăților și 

Senatului. 

5. Se aprobă înființarea societății R.A.U. INVEST SRL, având 

ca asociat unic Universitatea Româno-Americană și obiect principal de 

activitate: Dezvoltare(promovare) imobiliară. 

6. Se aprobă componența Comisiei de etică și deontologie 

profesională universitară. 

 


