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Nr. 6615/26.04.2018 
M I N U T A  

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
din data de 26 aprilie 2018 

 
1. S-a aprobat revizia 2, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare a UBc, R-08-02 (document nr. 6613).  
2. S-a aprobat revizia 1, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a UBc pentru anul 2017, R-08-03 (document 

nr. 6614).  
3. S-a aprobat revizia 1, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 

6300).  
4. S-a informat Senatul universitar, cu privire la Declaraţia Rectorului UBc, privind repartizarea cifrei de 

şcolarizare pentru studii universitare de licenţă şi master pentru anul 2018-2019 (adresa nr. 5117).  
5. S-a aprobat solicitarea de modificare a datei de desfăşurare a ceremoniei pentru conferirea titlului 

academic de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău domnului 
prof.univ.dr.emerit Petru IOAN, de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, în ziua de 24.05.2018 (adresa 
Facultăţii de Litere, nr. 5521).  

6. S-a informat Senatul universitar despre modalitatea de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică 
de specialiate (conform adresei Facultăţii de Litere nr. 5955). 

7. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Inginerie cu privire la acordarea titlului academic de „Membru de 
onoare al Corpului Academic” din cadrul UBc, domnului profesor Cristian NECHITA de la Universitatea 
din Le Havre (adresa nr. 5420).  

8. S-a aprobat propunerea înaintată de FŞMSS pentru susţinerea programului de studii de master 
Performanţă sportivă, an I (2018-2019) care nu are repartizate locuri bugetate (adresa FŞMSS nr. 6535).  

9. S-a aprobat solicitarea de schimbare a denumirii programului de studii Inginerie Biochimică (IB), 
coordonat de departamentul ICA, în Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice (CATB), în vederea 
creşterii atractivităţii domeniului de studii Inginerie Chimică, atât din punct de vedere al alegerii 
candidaţilor cât şi a inserţiei acestora pe piaţa muncii. Schimbarea denumirii se face cu respectarea 
standardelor şi procedurilor ARACIS (conform adresei nr. 6529, înaintată de Facultatea de Inginerie).  

10. S-a aprobat propunerea Consiliului Facultăţii de Litere, de înfiinţare a unor noi programe de studii 
universitare de licenţă, care se regăsesc în lista domeniilor prioritare aflate în sectoare economice cu 
potenţial de creştere, respectiv Media digitală, Psihopedagogie specială, Relaţii internaţionale şi studii 
europene, Asistenţă socială (adresa nr. 6532).  

11. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Inginerie, referitoare la corectarea erorii materiale înregistrate şi 
acordarea bursei de ajutor social studentului Păduraru D. Constantin-Marius (adresa nr. 6368/24.04.2018). 
Se aprobă în unanimitate. 

12. Se supune aprobării solicitarea FŞMSS, referitoare la corectarea unei erori de tehnoredactare din Planul 
de învăţământ al programului de studii de licenţă, IFR,  Kinetoterapie şi motricitate specială (adresa nr. 
6537).  

13. S-au aprobat Tabelele nominale cu studenţii care beneficiază de burse pe semestrul II, anul universitar 
2017-2018, înaintate de cele cinci facultăţi (adresele nr. 5913÷5915; 5991÷5993; 5654, 5654/1÷3; 5558, 
5558/1,2; 6495; 5601.  

14. S-a aprobat Tabelul centralizator cuprinzând studenţii care au solicitat burse speciale pe semestrul II, 
anul universitar 2017-2018 (adresa SSU nr. 6280). 

15. S-a aprobat solicitarea Directorului General Administrativ, referitoare la actualizarea Organigramei UBc 
(adresa nr. 6081).  

16. S-a aprobat solicitarea referitoare la organizarea în data de 15.05.2018, în Aula UBc, a şedinţei festive a 
Senatului universitar, pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului prof.univ.dr. Florin 
Georgescu, de la Academia de Studii Economice din Bucureşti (adresa nr. 6524 a Facultăţii de Ştiinţe 
Economice). 
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