TABEL CU HOTARÂRILE SENATULUI UPB
din data de 30 Septembrie 2014
Nr.
hotărâre
53
Aprobarea ca dl. Senior Researcher CS1 Dimiter Loukanov Balabanscki să activeze în
calitate de conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicate din
UPB, în domeniul de studii universitare de doctorat FIZICĂ
54
Aprobarea ca dl. Conf. Florin Miculescu să activeze în calitate de conducător de
doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţa şi Ingineria materialelor din UPB, în
domeniul de studii universitare de doctorat INGINERIA MATERIALELOR
55
Ocupare poziţiei de Cadru Didactic Universitar Asociat Invitat de către D-na
Conf.dr.ing. Viorica Cazac, de la Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau,
Republica Moldova, în cadrul Departamentului de Maşini şi Sisteme de Producţie,
Facultatea IMST, în anul univ. 2014-2015
56
Reînoirea, până la 1.10.2015 a contractelor de angajare pe perioadă determinată a unor
cadre didactice ce au obţinut prin concurs un post didactic în UPB pe perioada
determinata
57
Aprobarea Ştatelor de Funcţii ale departamentelor pentru anul univ. 2014-2015
58
Aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul univ. 2014-2015
59
Validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă
nedeterminată, publicate în MO nr.324/10.06.214, partea a III-a
60
Aprobarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la
concurs pentru a fi ocupate pe perioadă determinată
61
Aprobarea ca dl. Conf.dr.ing. Ovidiu Dimitrie Dumitrescu, Fac. Chimie Aplicată şi
Ştiinţa Materialelor din UPB să efectueze activităţi didactice la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Micu” din Bucureşti în anul univ. 2014-2015
62
Aprobarea ca dna. Ş.l.dr.ing. Maria Magdalena Roşu, Fac. IMST din UPB, să
efectueze activităţi didactice, la Academia de Studii Economice din Bucureşti în anul
univ. 2014-2015
63
Concediul legal al cadrelor didactice titulare şi personalului didactic auxiliar din UPB,
în anul univ. 2014-2015
64
Aprobarea menţinerii calităţii de titular a cadrelor didactice după împlinirea vârstei de
65 ani, în anul univ. 2014-2015
65
Aprobarea continuării unor activităţi didactice şi ştiinţifice in UPB a cadrelor didactice
după pensionare în anul univ. 2014-2015
66
Aprobarea ca dl. Prof. Cristian Ravariu să activeze în calitate de conducător de
doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei, din UPB, în domeniul de studii universitare de doctorat INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
67
Aprobarea ca dl. Prof.Univ.EurEng Dr.ing. Gheorghe I. Gheorghe să activeze în
calitate de conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie Mecanică şi
Mecatronică, din UPB, în domeniul de studii universitare de doctorat INGINERIE
MECANICĂ
68
Privind acordarea Gradaţiei de Merit în anul 2014 dnei Conf.dr.ing. Gabriela Oproiu
de la Departamentul pentru Carieră Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, până la
31.05.2015
69
Aprobarea regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB in anul
universitar 2014-2015
70
Aprobarea unor prelungiri pentru stagiile doctorale
71
Aprobarea Comisiilor pentru susţinerea publică a unor teze de doctorat în UPB
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72
73

74
75

Aprobarea Comisiilor de examinare pentru susţinerea probei de specialitate pentru
admiterea la studiile universitare de doctorat 2014
Schimbarea denumirii Departamentului de Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice
de la Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în
Departamentul de Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice.
Infiintarea Centrului de Formare-Perfectionare POLIFORM
Aprobarea ca dl. Conf.dr.ing. Sorin Adrian CIUREANU, Departamentul Calculatoare,
Fac. de Automatica si Calculatoare din UPB să efectueze activităţi didactice la
Universitatea din Bucuresti, Fac. de Matematica si Informatica în anul univ. 20142015
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