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1. S-a luat cunoștință
c
de Ordonaanța 42/26..08.2015 (U
UBc 199577) privind dreptul
a
absolvențilo
or de a benneficia de acte
a
de studdii recunoscute la finaalizarea unoor studii
n
neautorizate
e și sancțționarea in
nstituțiilor de învățăm
mânt care școlarizeaază fără
a
autorizare.
CA atragee atenția assupra preveederilor priivind depășșirea capaccității de
ș
școlarizare,
prevăzută cu sancțiu
uni foarte dure.
d
Faculttățile să an
nalizeze foaarte bine
î
înmatriculă
ările, în toți anii de stuudii, pentru a nu se dep
păși capacitatea de școolarizare
a
aprobată
dee ARACIS și consfințită prin hottărârile de guvern
g
pen
ntru fiecare serie de
s
studiu.
2. S-a aprobatt referatul 20298,
2
prin care Faculttatea de Știiințe avizeazză favorabill cererea
s
studenților
de la masteerul Strateggii inovativee în educațiie de a se planifica
p
acctivitățile
d
didactice
jooia, vinerea după-amiaaza și sâmbăăta, având în
î vedere faaptul că maajoritatea
s
sunt
cadre didactice,
d
iaar mulți proffesori vin săă predea de la Iași.
propune
3. S-a aprobaat referatul 20488, prrin care Faacultatea dee Științe Economice
E
c
componența
a consiliuluui director al comparrtimentului ID-IFR din
n cadrul faacultății:
c
conf.univ.d
dr. Bogdann-Vasile Nichifor
N
– responsabiil Comparrtiment ID-IFR și
r
responsabil
program de
d studii MK
M ID, coonf.univ.dr. Aristița Rotilă
R
– respponsabil
p
program
dee studii CIG
G – IFR, lecctor univ.dr. Andreea-IIulia Bucur – referent program
p
d studii CIIG – IFR, leector univ.ddr. Ioana Olaaru – referen
de
nt program de studii MK
M – ID.
4. S-a aprobaat referatul 20429, priin care Faccultatea dee ȘMSS prropune com
mponența
c
consiliului
d
director
al compartime
c
entului IFR la nivelul facultății:
fa
lecctor univ.drr. MihaiA
Adrian
Savva – responnsabil com
mpartiment, lector univv.dr. Vasilee-Cătălin Ciocan
C
–
r
responsabil
program EFS,
E
prep.un
niv. Nicolaee-Lucian Voinea – refeerent prograam EFS,
p
prof.univ.dr
r. Doina Mârza-Dănilă
M
ă – responssabil prograam KMS, asist
a
univ.drr. AlinaM
Mihaela
Cristuță – refeerent prograam KMS.
5. S-a luat cuunoștință dee OMECȘ 5286/23.099.2015 (UB
Bc 20321), privind approbarea
P
Planului
dee învățămânnt pentru pro
ogramul de pregătire psihopedago
p
ogică și mettodică și
a normelorr metodologgice de orgganizare și desfășurarre a prograamului de pregătire
p
p
psihopedag
ogică și metodică a maiștrilor
m
innstructori absolvenți
a
de
d școli posstliceale/
c
colegii
din învățămânntul terțiar nonuniverssitar/ școliii de maiștrri în domenniu și a
a
antrenorilor
r absolvenții de liceu urmat
u
de o școală de antrenori, școli
ș
postlicceale ori
c
colegii
de învățământ
î
terțiar non
nuniversitar de profil, cu specializarea în ram
mura de
s
sport
respeectivă, în vederea
v
cerrtificării peentru profeesia didactiică. Ordinuul se va
t
transmite
laa DPPD.
6. S-a luat cuunoștință dde OMECȘ 5269/21.009.2015 (UB
Bc 20322) privind approbarea
M
Metodologi
iei de recunnoaștere și echivalare a diplomellor și certifficatelor obțținute la
a
absolvirea
studiilor
s
unniversitare, nivel
n
licențăă, master saau postuniversitare, la instituții
1

acreditate de învățământ superior din străinătate. Se va comunica facultăților și la
Biroul de acte de studii.
7. S-a luat cunoștință de Ordinele ministrului educației și cercetării științifice 5380 –
pentru completarea OMECȘ 4243/2015 privind constituirea CNFIS, 5381 – privind
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNFIS, aprobat prin
OMECȘ 4403/2015 și Ordinul ministrului fondurilor europene 2751, pentru aprobarea
Ghidului solicitantului – Condiții generale aferent cererilor de propuneri de proiecte
lansate în cadrul Programului operațional Capital uman 2014 – 2020 în anul 2015.
Toate sunt înregistrate cu nr. 20385.
8. S-a aprobat referatul 20316, prin care domnul prof. Cotîrleț, responsabil echipă
implementare proiect sub contractul 19930/2014, solicită un împrumut în valoare de
10.700 lei, pentru plata activităților aferente lunii septembrie 2015.
9. S-a aprobat referatul 20489, prin care doamna lector Stângaciu, în calitate de manager
al proiectului POSDRU 137623, solicită un împrumut în valoare de 23.000 lei, pentru
desfășurarea activităților din luna octombrie 2015.
10. S-a aprobat referatul 20431, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de manager al
proiectului POSDRU 136423, solicită un împrumut în valoare de 160.000 lei, necesar
decontării cheltuielilor proiectului până la finalizarea acestuia, la data de 13.11.2015.
11. S-au aprobat noile comisii pentru gradul didactic I, propuse de DPPD.
12. S-a aprobat modificarea regulamentelor de burse, activităților didactice și a listei
taxelor cu prevederea că la solicitarea consiliilor facultăților sau a prorectorilor,
Consiliul de administrație poate aproba reduceri și scutiri de taxe, de școlarizare,
admitere, finalizare, cazare, precum și acordarea de burse din venituri proprii pentru
studenții de la studiile universitare de licență, master și doctorat.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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