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2
prin care
c SC Deșșteptarea SA
A Bacău
1. S-a luat cunnoștință de contractul dde donație 2232,
ddonează Universității
U
echipamennte pentru activitatea de televizziune. Don
nația s-a
ffinalizat prrintr-un con
ntract de ddonație leg
galizat la Notariat,
N
înssoțit de In
nventarul
eechipamenttului donat. Această doonație va facce parte din fonduri atrrase de Univ
versitate,
ccare se rapoortează penttru finanțaree.
2. S-a aprobaat referatul 2392, prinn care Facu
ultatea de Litere proppune modificări în
ccomisiile dee finalizare a studiilor ppentru sesiu
unea februarrie 2015, suurvenite ca urmare
u
a
ppensionării unor cadree didactice. Noile com
misii sunt: Master
M
Limbba engleză. Practici
dde comuniccare și CLA
A. Practici ddiscursive: președinte
p
– prof.univ.ddr. Vasile Spiridon,
S
m
membri – lector univ
v.dr. Nadiaa Morărașu
u, lector un
niv.dr. Mihhaela Culeaa, lector
uuniv.dr. Andreia-Irina
A
a Suciu. M
Master Lim
mba franceeză. Practicci de com
municare:
ppreședinte – conf.univ
v.dr. Elenaa Bonta, meembri – co
onf.univ.dr. Simina Mastacan,
M
llector univ..dr. Maricella Strungariiu, lector un
niv.dr. Vero
onica Grecuu, secretar comisiei
llector dr. Raluca
R
Bălăăiță. CLR.. Discurs și
ș comunicaare: președiinte – conff.univ.dr.
IIoan-Luciann Popa, mem
mbri – lectoor univ.dr. Violeta
V
Popa, lector unniv.dr. Andrrian Jicu,
llector univ.dr. Petronella Savin, seecretar – lecctor univ.dr. Raluca Gaalița. Prograamele de
m
masterat poostuniversitaar: președinnte – prof.u
univ.dr. Vassile Spiridoon, membri – lector
uuniv.dr. Naadia Morărrașu, conf.uuniv.dr. Ioaan-Lucian Popa,
P
lectoor univ.dr. Mihaela
C
Culea, secreetar – lectorr univ.dr. M
Mariana Tîrn
năuceanu.
3. S-au aprobbat referatelle 2552 și 2553, prin
n care Facultatea de Științe Economice
ppropune stuudenții care vor fi exmaatriculați peentru neînsccriere la studdiile univerrsitare de
llicență, resppectiv de master, în anuul universitaar 2014-201
15.
Preșședintele Coonsiliului dee Administrrație,
Pro
of.univ.dr.inng.Dr.h.c. Vaalentin NED
DEFF

