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1. S-au aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Colegiului Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrat cu nr. 13030, și Metodologia de admitere la
Colegiul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul universitar 2014-2015,
înregistrat cu nr. 13042.
2. Domnul rector informează că deschiderea anului universitar va avea loc la ora 10, iar la ora
11 se va organiza acordarea titlului onorific de DHC domnului prof.univ.dr.ing. Nicolay
Petrov Mihailov, de la Universitatea „Anghel Kanchev” din Ruse, Bulgaria.
3. S-a aprobat structura anului universitar, pe baza propunerii de structură de la Facultatea de
Inginerie, prin proiectele 12940 și 12941. Semestrul I va începe cu 01.10.2014. Vacanța de
iarnă începe la data de 22.12.2014 și se va încheia în data de 11.01.2015. Sesiunea de iarnă
începe la data de 29.01.2014 și se va încheia în data de 15.02.2015. Semestrul II începe în
data de 23.02.2015.
4. S-a aprobat referatul 13122, prin care Facultatea de ȘMSS solicită modificarea calendarului
de desfășurare a examenului final a programelor de studii de licență din sesiunea septembrie
2014.
5. S-a aprobat referatul 12935, prin care Facultatea de Inginerie solicită organizarea unei
sesiuni extraordinare de reexaminare pentru studenții anului terminal (licență și master) și a
unei sesiuni de recuperare a activităților practice în perioada 15-21.09.2014. CA a aprobat ca
fiecare facultate să organizeze o sesiune extraordinară de reexaminare pentru toți anii de
studii și de recuperare activități practice.
6. S-a aprobat cererea 12934, prin care studentul Mihăilă Ioan (Mecatronică, 3) solicită
anularea taxelor de recuperare a laboratoarelor întrucât absența la aceste activități a fost
determinată de efectuarea unei activități de interes național.
7. S-a aprobat cererea 12911, prin care absolventa Tâmboi (Hellsten) Francisca-Andreea
(Marketing, 2008) solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență.
8. S-a aprobat Manualul de identitate vizuală al Universității, înregistrat cu nr. 12839.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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