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1. S-a luat cunoștință de adresa 12229, prin care MENCȘ ne solicită informații referitoare la
poziția instituției noastre în clasamentele internaționale, și răspunsul care se va transmite la
MENCȘ.
2. Domnul rector a prezentat materialele privind publicitatea pe internet a masterului „Controlul și
monitorizarea calității mediului”. Documentele prezentate de domnul rector sunt înregistrate cu
numerele 12159 – Adevărul.ro, 12160, 12196 – Ziarul de Gardă, 12413 – Ziarul de Bacău,
12412 – Deșteptarea, 12197 - Contrasens și 12193 – pagina electronică a acestui master.
Domnul rector a prezentat referatul 12212, prin care domnul decan Zichil consideră că s-a
încălcat etica și deontologia profesională. Domnul decan Talmaciu, prin referatul 12246, și
doamna decan Amălăncei, prin referatul 12412, reclamă incorectitudinea unei astfel de
publicitate. În urma discuțiilor, s-a hotărât transmiterea unor adrese către operatorii de
publicitate, pentru a avea informații oficiale privind inițiatorul acestor acțiuni publicitare, în
numele Universității, despre Universitate, și fără acordul Universității. În baza răspunsurilor
acestor operatori, CA din data de 21.07.2016, va decide dacă este cazul să fie sesizată Comisia
de etică și deontologie profesională.
3. S-a luat cunoștință de adresa 12138, prin care MENCȘ ne solicită să transmitem un
reprezentant în comisiile CNS. Având în vedere referatul Facultății de Inginerie, înregistrat cu
nr. 12411, domnul ș.l.dr.ing. Eusebiu Pruteanu a fost aprobat pentru a participa ca membru în
comisia CNS Tehnologia informației și comunicațiilor.
4. S-a aprobat referatul 12329, prin care Facultatea de ȘMSS propune prelungirea perioadei de
înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2016, până la
data de 20.07.2016.
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