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1. S-a aprobat referatul 17057, prin care Facultatea de Inginerie solicită prelungirea perioadei
de înscriere la studiile de conversie profesională până la data de 15.10.2013.
2. S-a aprobat referatul 16921, prin care Direcția generală administrativă propune tarifele de
închiriere pentru anul 2013-2014.
3. S-a aprobat referatul 16478, prin care Serviciul bibliotecă propune tarifele pentru serviciile
pe care le oferă, pentru anul 2013-2014.
4. S-a aprobat referatul 16500, prin care DIDIFR solicită sprijin în implementarea unei
platforme e-learning, pe pagina web a departamentului.
5. S-a luat cunoștință de HG 730 (UBc 16283), privind modificarea și completarea HG
493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al programelor de studii
universitare și a structurilor universităților pentru anul universitar 2013-2014. Nu sunt
modificări la Universitate.
6. S-a luat cunoștință de adresa 16938, prin care MEN ne informează că aprobă ca
universitățile să autentifice cu „conform cu originalul” copii ale actelor de studii solicitate
de diverse instituții de învățământ din afara României, în vederea recunoașterii și echivalării
studiilor absolvenților din România.
7. S-a luat cunoștință de adresa 16262, prin care MEN ne transmite listele provizorii, până la
semnarea ordinelor de ministru, a candidaților etnici români din R. Moldova, Balcani și
Diaspora, admiși la studii universitare de licență și an pregătitor, începând cu anul
universitar 2013-2014. Listele sunt deja transmise la facultăți.
8. S-a aprobat referatul 16965, prin care doamna asist. Boghian solicită derogare pentru
susținerea cursului la Didactica specialității/ Litere, pe semestrul 1 al anului universitar
2013-2014.
9. S-a luat cunoștință de adresa 16410, prin care MEN ne informează că a fost publicat OMEN
5037, privind corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat/ masterat,
domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile de doctorat.
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