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HOTARAREA NR. l. Se adopti Carta Universitfl{ii ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, avizata poziriv
de Ministerul Educafiei Na{ionale qi se iau mbsurile privind informarea comunitdtii academice privind noua Carti.

HOTARiREA NR. 2. Se aproba Raportul anual al Rectorului asupra stirii UniveNiti(ii ,,1
Decembrie 1918" din Alba Iulia, in anul 2018.

HOTARAREA NR.3. Se aprobA Metodologia privind regimul actelor de studii in Universitatea ,,1
Decembrie l9l8" din Alba Iulia (revizie).

HOTARAREA NR, 4. Se aprobi infiinlarea in cadrul Centrului pentru Cercetare $tiintificd gi Transfer
Tehnologic a Ceatrului penlru transfet tehnologic, entitate lara personalitate j uridica gi cu autonomie financiard.

Pentru desligurarea activit6tii de management (coordonare, promovare, evaluare, monitoriz are) a Centrului
penEu transler lehnologic, se aprobi alocarea unui spaliu in cadrul Centrului pentru Cercetare $tiinfificA qi
Transfer Tehnologic, situat in Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, et. I, Palat Apor, cod pogtal 510009, cu
suprafafi de l6 mp. Pentru punctul de lucru al Centrului pentru transkt lehnologic se aprobi alocarea un spa{iu
situat la adresa Alba lulia, Str. Mitropolit Alexandru Sterca $ululiu, nr. 3, Corp H, Etaj l, cu suprafa{a de 104.34
mp.

Dreptul de administrare a spaliilor alocate Centrului penttu transfer tehnologic este Earantat pe o perioadA
de 5+l ani.

Se aprobd numirea dnei Muntean Maria in calitatea de Director al Centrului pentra transfer tehnologic.

HOTARAREA NR. 5. Se aprobd Regulamentul de organizare Ei funcfionare a Centrului pentru
Transfer Tehnologic,

HOTARAREA NR. 6. Se aprob6 Regulamentul de organizare gi funcfionare a Departamentului
ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere qi Orientare in Carieri.

Se aprobd abrogarea Regulamentului de organizare qi func{ionare a Asocialiei ALUMNI a absolventilor,
aprobat prin Hotirdrea Senatului din 14.07.20 I I .

HOTARAREA NR. 7. Se aprobi referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente, Director al CIDFRFC,
privind inlocuirea Anexei 2 - Programa analiticA, Ia Regulamentul de organizare ;i functionare a CIDFRFC, cu
macheta Fifei Disciplinei, conform modelului anexat. Noul model al Fiqei disciplinei este obligatoriu a fi utilizat
incepind cu anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii universitare de licen1i., de Ia forma de
invS{amdnt la distant6.

HOTARAREA NR.8. Se aprob[ metodologiile de admitere Ia studii universitare de doctoral in anul
universitar 20 I 9-2020. respectiv:

- Metodologia privind organizarea $i desfi$urarea a concursului de admitere la studii universitare de
doctorat, in anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Istorie;

- Metodologia privind organizarea $i desli$urarea a concursului de admitere la studii universitare de
doctorat, in anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Filologie;

- Metodologia privind organizarea gi desfe$urarea a concursului de admitere la studii
doctorat, in anul universitar 201 9-2020, pentru domeniul Contabilitate;

- Metodologia privind organizarea ;i desligurarea a concursului de admitere la studii
doctorat, in anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Teologie.
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