Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Rectoratul

Nr. 17529/08.10.2013
Minuta
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din data de 08.10.2013
1. Având în vedere referatul Facultății de Inginerie 17489/08.10.2013 și hotărârea CA din data
de 03.10.2013, privind transferul locurilor cu finanțare de la buget, care rămân libere la
unele programe de studii, s-a hotărât: cele 14 locuri rămase libere la Facultatea de Inginerie
la anul 2, se distribuie astfel 2 locuri la Facultatea de Științe, programul de studii Biologie,
12 locuri la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, 7 locuri la programul de
studii Educație fizică și sportivă și 5 locuri la programul de studii Kinetoterapie și
motricitate specială; cele 2 locuri rămase libere la Facultatea de Inginerie, anul 3 de studiu,
se transferă la Facultatea de Științe, programul de studii Biologie. Locurile s-au redistribuit
ținând cont de disponibilitățile de treceri la buget a unor studenți cu taxă, comunicate de
celelalte facultăți cu referatele: 17373 – FȘMSS, 17380 – Științe, 17413 – Litere.
2. S-a aprobat referatul 17519, prin care Biroul de relații internaționale și programe comunitare
propune plata orelor de limbă română organizate pentru studenții Erasmus străini.
3. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și contractual la
data de 01.10.2013, înregistrat cu nr. 17523.
4. S-a aprobat referatul de necesitate 17361, prin care Școala de Studii Doctorale solicită
relocarea, instalarea și punerea în funcțiune a stației fixe de monitorizare doză gama.
5. S-a aprobat referatul 16921, prin care DGA propune tarifele de închiriere pentru anul
universitar 2013-2014.
6. S-a aprobat referatul 16478, prin care Serviciul bibliotecă propune tarifele pentru serviciile
pe care biblioteca le oferă utilizatorilor, pentru anul universitar 2013-2014. Se va supune și
aprobării Senatului.
7. S-a aprobat referatul 17080, prin care Centrul de Testare ECDL RO67 propune taxele pentru
anul universitar 2013-2014. Se va supune și aprobării Senatului.
8. S-a aprobat referatul 17493, prin care domnul prof. Nedeff, în calitate de conducător
științific de doctorat, propune comisia pentru analiza și susținerea publică a tezei de
doctorat, elaborată de domnul ing. Ristea V. Mihail: președinte – prof.univ.dr.ing. Carol
Schnakovszky, conducător științific – prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, membri –
prof.univ.dr.ing. Gigel Paraschiv, prof.univ.dr. Maricel Agop, prof.univ.dr.ing. GabrielOctavian Lazăr. Se va supune și aprobării Senatului.
9. S-a aprobat referatul 17492, prin care domnul prof. Nedeff, în calitate de conducător
științific de doctorat, propune comisia pentru analiza și susținerea publică a tezei de
doctorat, elaborată de domnul ing. Nadabaică M. Dumitru-Cristinel: președinte –
prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, conducător științific – prof.univ.dr.ing. Valentin
Nedeff, membri – prof.univ.dr.ing. Stanislaw Radkowski, prof.univ.dr.ing. Valeriu Jinescu,
prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr. Se va supune și aprobării Senatului
10. S-a aprobat ca taxa de duplicat adeverință absolvire DPPD să fie 50 de lei.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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