
Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința 

 din 27 iulie 2022 

 

1. Se validează rezultatele obținute la  examenele de finalizare 

a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea IULIE 2022. 

2. Se aprobă Regulamentul de activitate profesională a 

studenților (licență/masterat), actualizat. 

3. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de burse de studii 

și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii 

universitare de licență și masterat, pentru anul universitar 2022-2023. 

4. Se aprobă forma actualizată a Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor 

universitare de licență cu predare în limba română în anul universitar 

2021-2022, sesiunea septembrie 2022, la Facultatea de Educație Fizică, 

Sport și Kinetoterapie. 

5. Se aprobă Metodologia privind alegerea reprezentanților 

studenților în structurile de conducere ale Universității Româno-

Americane din București. 

6. Se aprobă Metodologia privind procesul de constituire și de 

alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Româno 

- Americană din București. 

7. Pentru anul universitar 2022-2023, 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; 

d) asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzând activități 

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

8. Se aprobă suspendarea activității Comisiei de analiză, 

referitoare la cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite de dna 

conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, pe perioada suspendării contractului 

individual de muncă al cadrului didactic. 

9. Se aprobă reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru 

personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul universității 

(rector, prorectori și decani), opțional, conform prevederilor art. 287, 

alin.21 din Legea 1/2011 a Educației Naționale. 

10. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de 

Administrație, pe perioada vacanței. 

11. Se aprobă solicitarea primită din partea unei absolvente a 

Facultății de Management-Marketing, promoția 2014, Boboc (Stoica) 

Melinda Roxana de a susține examenul de licență la Universitatea din 

Petroșani, deoarece s-a stabilit cu familia în Petrila și ar putea susține 

acest examen în septembrie 2022. 

 


