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1. S-a aprobat referatul 16879, prinn care Faccultatea de Inginerie ssolicită mod
dificarea
pplanurilor de
d învățămâânt la masteer universitaar, cu duratta de 2 ani,, 2014-2016
6, pentru
aanul II, sem
mestrul II, peentru difereențierea urm
mătoarelor activități: act
ctivitate de cercetare
c
șși proiectaree – 15 crediite/ colocviuu/ 7 ore pro
oiect și Elab
borarea și finnalizarea lu
ucrării de
ddisertație – 15 credite/ colocviu/ 7 ore proiecct. Domnul rector
r
inform
rmează că detalierea
d
eeste necesaară pentru allinierea la ppractica eurropeană în acest
a
domenniu și recom
mandă și
ccelorlalte faacultăți să o facă, dacă o considerăă oportună, pentru că vvor ajuta absolvenții
nnoștri să-și echivaleze mai ușor stuudii de masster în Uniun
nea Europeeană.
2. S-a aprobaat referatul 16937, pprin care BRIPC
B
pro
opune reparrtizarea granturilor
E
Erasmus pe
p tipuri de
d acțiuni, derulate prin
p
Prograamul Erasm
mus+, penttru anul
uuniversitar 2014-2015. Domnul reector inform
mează că finanțarea peentru acest program
eeste foarte bună,
b
de peeste 300.0000 de euro, nu
n suntem lider
l
în aceest domeniu
u pe țară,
ddar suntem în top și treebuie să ne m
menținem colaborarea
c
internaționnală.
3. S-a aprobatt referatul 16955, prinn care BRIP
PC propunee o nouă seelecție a stu
udenților
E
Erasmus peentru stagii de studii și plasamentee în semestrrul al doileaa al anului academic
a
22014-2015.
4. S-a aprobatt adresa 167
762, prin caare SC Ligo
one Internațional SRL pprezintă rap
portul de
ddifuzare a spotului
s
de promovare
p
a Universităății.
5. S-a aprobatt referatul 16952, prin ccare DCP solicită partiiciparea la ccampania um
manitară
„„Sănătatea Sânilor”, împreună cu Liga Studențeasscă, și utililizarea înssemnelor
U
Universitățiii și ale Ligiii.
6. S-a aprobatt ca și anull acesta (20014-2015) numărul
n
de burselor dee practică/ formare/
pperfecționarre să fie tot de 25, cu vvaloarea de 300 lei fiecare.
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