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1. Se supune aprobării CA ca bursele doctorale să fie în valoare de 1500 lei pe lună, din
care MECTS acordă 734 lei și din fondurile proprii ale Universității se acordă 766 lei.
Studenții la doctorat pot obține: 1 – bursă prin proiectele din fonduri structurale, ale căror
cuantumuri sunt stabilite prin proiectele respective; 2 – burse din fondurile MECTS și
Universitate, dacă au un program de cercetare de minimum 8 ore în Universitate; 3 –
bursa din fonduri MECTS dacă desfășoară activitatea de cercetare în alte instituții din
țară. Referitor la studenții de la doctorat care au burse din fonduri structurale și aceste
fonduri nu au mai fost transmise Universității de aproape un an, Universitatea va plăti
sub formă de împrumut: 1 – bursele studenților aflate la studii în străinătate; 2 – 766 lei
pe lună studenților care realizează stagiul de cercetare la Universitate. Se aprobă în
unanimitate. Aceste prevederi se vor cuprinde într-o reglementare internă distinctă pentru
bursele studenților doctoranzi, din fondurile proprii ale Universității.
2. S-a aprobat revizia 1 la ediția 2 a Regulamentului privind activitatea didactică şi
activitatea profesională a masteranzilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
– ciclul de studii universitare de master, R-12.03.11, înregistrat cu nr. 18442. Se va
transmite spre aprobarea Senatului.
3. S-a aprobat referatul Ligii Studenţeşti, nr. 18501, privind desfăşurarea Festivalului
Naţional Studenţesc STUDENŢIADA 2012, în perioada 05 – 25 noiembrie a.c.,
eveniment în cadrul căruia, în data de 21 noiembrie a.c. va avea loc Balul Bobocilor
Universităţii.
4. S-a aprobat referatul Ligii studenţeşti, nr. 18503, privind desfăşurarea Proiectului
Student’s Notepad, în perioada 07 – 14 noiembrie a.c., proiect în cadrul căruia vor fi
instalate în cele două Campusuri Universitare panouri pe care studenţii îşi vor scrie
problemele legate de mediul universitar şi posibilele căi de rezolvare a acestora.
5. S-a aprobat referatul Ligii Studenţeşti, nr. 18507, privind desfăşurarea unei ecologizări a
celor două campusuri studențești, în data de 10 noiembrie a.c.
6. S-a aprobat referatul nr. 18494, prin care F.Ş.M.S.S. propune studenţii care să treacă de
la statutul cu taxă la cel de bugetar.
7. S-a aprobat referatul nr. 18492, prin care F.Ş.M.S.S. propune exmatricularea studenţilor
care la sfârşitul anului universitar 2011-2012 nu şi-au îndeplinit obligaţiile financiare
şi/sau şcolare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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