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1. N
Nu s-a aproobat referattul 17956, pprin care Facultatea dee Științe soolicită ca acctivitatea
ddidactică laa masterul Valorificarrea resursellor biologicce și proteccția mediullui să se
ddesfășoare la sfârșit de
d săptămâână, pentru că masteru
ul este acreeditat cu forma
fo
de
îînvățământ cu frecvențță.
2. S-a aprobaat referatul 17919, prinn care Faccultatea de Litere soliicită exmatrricularea
sstudenților care, la sfârșitul an
anului univ
versitar 201
13-2014, nnu și-au în
ndeplinit
oobligațiile financiare
f
șii/sau școlaree.
3. S-a aprobaat referatul 17920, priin care Faccultatea de Litere sollicită trecerrea unor
sstudenți de la regimul cu
c taxă la bbuget, începâând cu anull universitarr 2014-2015
5.
4. S-a aprobatt referatul 17924, prin ccare Facultaatea de Știin
nțe Econom
mice solicită trecerea
uunor studennți de la regiimul cu taxăă la buget, începând
î
cu
u anul univeersitar 2014-2015.
5. S-a aprobatt Revizia 3.2
3 a Regullamentului de burse, înregistrat
î
ccu nr. 1795
57. Sunt
m
modificări la bursele care se acoordă doctorranzilor, co
onform proppunerilor Școlii
Ș
de
Studii Docttorale.
6. S-a aprobatt Revizia 4.0 a Regulam
mentului prrivind activitatea didacctică și proffesională
a studențiloor, înregistraat cu nr. 177958. Sunt modificări
m
în
î ceea ce pprivește ech
hivalarea
sstudiilor la reînmatricu
ulare, la conntinuare de studii
s
etc.
7. S-a aprobatt ediția 4 a Regulamenntului de auttoevaluare a performannțelor în cerrcetare a
ccadrelor didactice, înrregistrat cuu nr. 18011
1. Sunt modificări la modul de calcul a
ppunctajelor pentru cărțți și contractte de cercettare.
8. S-a aprobatt referatul 17728, prin care Departtamentul dee managemeent propunee ediția a
22-a la proceedura PO 06
6.02 – Proceesul de evalluare a cadrelor didactiice.
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