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MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 03 septembrie 2018

1. Membrii Senatului au fost informaţi cu privire la modificările legislative apărute, care au impus
convocarea şedinţelor de lucru ale Biroului Senat, pentru actualizarea unor regulamente şi
aprobarea unor documente în termenul prevăzut.
S-au aprobat de către Senatul universitar, documentele analizate şi aprobate în şedinţele Biroului
Senat convocate în 29 iunie; 20 iulie şi 24 august 2018, după cum urmează:
În şedinţa BS din 29 iunie:
- Situaţia centralizată privind perioadele de concediu planificate pentru personalul didactic
(adresa nr. 10174, înaintată de serviciul Resurse Umane);
- Adresa conducerii Universităţii nr. 10588/28.06.2017, prin care se precizează că pentru anul
universitar 2018-2019, rămân valabile regulamentele privind activitatea didactică și
activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul
de studii universitare de licență/master”, respectiv R 05.10, R 05.11 și structura anului
universitar (ca durată) aprobate de Senatul universitar pentru anul 2017-2018 (calendarul
fiind specific perioadei octombrie 2018-septembrie 2019).
În şedinţa BS din 20 iulie:
- Actualizarea/îmbunătăţirea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor
Senatului, determinate de conformarea la cerinţele legale în vigoare şi recomandările primite
în ultima perioadă (ARACIS, CNATDCU, MEN), în baza propunerilor făcute de cei cinci
prorectori:
R-02-08 - „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de control al activităţii
rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanțare și calitate)
(CCARDGA-RDFC) a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău” (document nr.
12497);
R-02-09 – „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru programe de studii,
perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti: CPSPEPDAS a
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău” (document nr. 12491);
R-02-10 – „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică,
creațíe artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci (CCS) a
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău” (document nr. 12496);
R-02-11 – „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Relaţii Naţionale şi
Internaţionale - CRNI a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău” (document
nr. 12498);
R-02-12 – „Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru relațiile cu massmedia, promovarea imaginii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi etică
universitară” (document nr. 12499);
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Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02_7.4 (document nr.
12493) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UBc, R-02-01_5.5
(document nr. 12495) în conformitate cu cerinţele legale în vigoare;
Actualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul universitar
2018-2019, R-05-12, cu modificarea perioadei de admitere, pentru sesiunea din septembrie
2018, astfel încât să fie unitară pe toată universitatea, cu excepţia programelor de studii la
care admiterea constă în probe (de aptitudini, competenţe etc);
Adresa nr. 12258, înaintată de DPPD privind aprobarea cuantumul taxei de şcolarizare
aferentă programului de formare psihopedagogică, nivelul II, cu durata de 2 ani;
Prelungirea contractului individual de muncă al doamnei conf.univ.dr. Emilia Munteanu, de
la Facultatea de Litere, până la data de 30 septembrie 2018 (adresa nr. 12195);
Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, la data de
02.07.2018 (adresa nr. 10939, înaintată de Serviciul Resurse Umane).

În şedinţa BS din 24 august:
- Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă/master, sesiunea
septembrie (Declaraţia Rectorului Universităţii);
- Completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul
universitar 2018-2019, R-05-12 privind calendarul admiterii la studii universitare de licenţă
pentru candidaţii români de pretutindeni şi cei care sunt absolvenţi ai liceelor din mediul rural
în baza adresei transmise de conducerea UBc (adresa nr. 15417).
2. S-au revăzut şi aprobat planurile de învăţământ, verificându-se cu ultimele ordine de ministru,
cerinţe ARACIS şi regulamentele proprii.
3. S-a aprobat propunerea Consiliului de administraţie privind ocuparea locurilor cu taxă (PV nr.
15834).

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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