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1. S-a aprobatt referatul 7299,
7
prin ccare domnull director Lu
upu solicităă reducerea taxei de
sstudii pentrru programu
ul de formarre psihoped
dagogică, în
n regim posttuniversitarr, nivelul
II, anul univ. 2015-20
016, de la 4400 lei/ disciplină la 300 de leii. Se va su
upune și
aaprobării Seenatului.
2. S-a aprobaat referatul 7300, prinn care domnul director Lupu proopune com
misiile de
ffinalizare a studiilor pentru
p
absoolvenții DPP
PD, promoțția 2015. C
Comisia 1 (Litere
(
+
Științe): preeședinte – lector univv.dr. Costicăă Lupu; meembri – lecctor univ. Petronela
P
Savin, lecttor univ.drr. Liliana Mâță, lecctor univ.d
dr. Ionuț SStoica; seccretar –
aasist.univ.ddr. Ioana Bo
oghian. Com
misia nr. 2 (Științe
(
Economice + ȘȘMSS + Ing
ginerie +
Socio-umann): prof.uniiv.dr. Veneera-Mihaelaa Cojocariu
u; membri – prof.uniiv.dr.ing.
L
Luminița Bibire,
B
prof.u
univ.dr. Glooria Rață, leector univ.d
dr. Daniela SSolomon; seecretar –
aasist.univ.ddr. Ioana Boghian. Se vva supune ap
probării Sen
natului.
3. S-a aprobaat Statul dee funcții ccentralizatorr pentru personalul ddidactic au
uxiliar și
ccontractual la data de 04.05.2015,
0
înregistrat cu nr. 7245
5.
4. C
CA a hotăărât constituirea uneii comisii de anchetăă, formată din: preșeedinte –
P
Prof.univ.drr. Adriana--Gertruda R
Romedea, membri
m
– conf.univ.dr
c
r. Marcela-Cornelia
D
Danu, ing. Ioan-Ciprian Drugă, ing. Camellia Simion, consilier j uridic Emil Balint,
ssecretar – ing.ec.
i
Carm
men-Mihaella Pătrașcu. Comisia va
v analiza m
mesajele po
ostate de
ddoamna Floorescu în numele
n
editturii Univerrsității și va iniția o iinstrucțiunee privind
rreprezentarea Universității pe tooate mijloaccele de com
municare. SSe mențion
nează că
ddoamna Floorescu va preda
p
ștamppila la Rectorat pentru înregistrare
re. Sarcinilee privind
eeditura Alm
ma Mater vo
or fi preluatee de doamna Cecilia Anghel, bibliiotecar-șef.
5. S-a luat cunnoștință de HG 252 (U
UBc 7141) pentru
p
mod
dificarea HG
G 475/2007, privind
aaprobarea Planului
P
naațional de cercetare-dezvoltare și
ș inovare III, pentru perioada
p
22007-30.066.2014.
6. C
CA a aproobat înființțarea unor burse de practică/ formare/
f
peerfecționaree pentru
ppregătirea manifestăril
m
or „Cursul festiv” și „A
Aniversareaa Universităății”. Numărrul exact
sse va stabiili la finaliizarea celoor două maanifestări. Bursele
B
se vor acordaa pentru
pperioada apprilie-iunie.
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