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Consiliuul de Adminnistrație

Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 27.100.2015

mentul cadrru privind acordareaa gradațieii de meritt pentru
1. S-a aprobaat Regulam
p
personalul
didactic dinn cadrul Unniversității „Vasile Aleecsandri” din
d Bacău, R-12.01R
0 E3R0, nr.
05,
n de înregiistrare 2184
41.
2. Domnul
D
rector inform
mează că așșteptăm răsspunsul Miinisterului privind
p
orgganizarea
C
Colegiului
nonuniverssitar: ordin
nul care să ne permittă organizaarea admiteerii și a
s
studiilor.
3. S-a aprobatt adresa 219917, prin caare Asociațiaa Liga Stud
dențească soolicită sprijiin pentru
o
organizarea
a în bune coondiții a acțiiunilor din cadrul
c
Festiivalului Națțional al Stuudenților
d Româniia – Studențțiada.
din
4. S-a aprobatt referatul 21983,
2
prin care Faculttatea de Ingginerie proppune exmatrricularea
s
studenților
care la sfârrșitul anuluii universitarr 2014-20155 nu și-au înndeplinit obbligațiile
f
financiare
și/sau
ș
școlarre.
5. S-a aprobatt adresa 211984, prin care Faculttatea de In
nginerie trannsmite extrrasul din
p
procesul-ve
erbal al ședinței
ș
Co
onsiliului facultății, prin caree se proppune ca
e
exmatriculă
ările de înnceput de an univeersitar 201
15-2016, pentru
p
nesemnarea
c
contractului
i de studii, să
s se întocm
mească dupăă sesiunea de
d examene pentru sem
mestrul I.
6. S-a aprobaat referatul 21976, prin care Faacultatea dee Inginerie propune rrefacerea
a
activităților
r didactice nepromovaate în anul universitar 2014-20155 de către studenții
s
c nu au îndeplinit
care
î
coondiția de promovare.
p
7. S-a aprobatt referatul 21978, prin care
c Facultaatea de Inginerie propuune reînmatrricularea
s
studenților
d înscrieree la studii în anul unniversitar
care au înndeplinit forrmalitățile de
2
2015-2016.
8. S-a aprobatt referatul 21977,
2
prin care Faculttatea de Ingginerie prop
pune înmatrricularea
î an superrior anului I,
în
I în anul universitar
u
22015-2016, a candidațiilor la conccursul de
a
admitere
la a doua facuultate, care,, prin echivvalări, îndepplinesc conddițiile de proomovare
î an superiior.
în
9. S-a aprobaat Raportul de activitaate pentru perioada 16.09-15.10
1
.2015, întoocmit de
d
domnul
ing
g. Dorel Sănndulache, înregistrat cu nr. 21877.
10. S-au aprobat situațiilee financiare pe luna seeptembrie 2015
2
la Faccultățile de Litere –
2
21881-2188
83, Științe – 21968-70, Științe Ecoonomice – 21878-80
2
și DPPD – 222016-18.
11. S-a aprobatt referatul 21985,
2
prin
n care Facuultatea de Inginerie
I
prropune scoaaterea la
c
concurs
a următoarelo
u
r posturi diidactice. Deepartamentu
ul de ingineerie și manaagement,
m
mecatronică
ă și fizică. Poziția 10, șef de lucrrări, cu discciplinele: Analiza
A
cu elemente
e
f
finite,
Vibrrații mecannice, Geom
metrie descrriptivă, Abiilități manaageriale, Reezistența
1

materialelor II. Poziția 11, șef de lucrări, cu disciplinele: Bazele logisticii industriale,
Mașini-unelte și prelucrări mecanice, Toleranțe și control dimensional, Bazele
așchierii și generării suprafețelor și scule așchietoare, Dispozitive tehnologice. Poziția
12, șef de lucrări, cu disciplinele: Fizica atmosferei/ Atmosfera și calitatea aerului,
Fizica I, Informatică aplicată 2. Departamentul de Ingineria și managementul
sistemelor industriale. Poziția 11, șef de lucrări, cu disciplinele: Tehnologia
construcțiilor de mașini, Ingineria sistemelor de producție/ Managementul și
organizarea producției, Fabricația virtuală, Tehnologia fabricării pe mașini-unelte cu
comandă numerică. Departamentul de energetică și știința calculatoarelor. Poziția 14,
șef de lucrări, cu disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Arhitectura
calculatoarelor, Aplicații integrate pentru întreprinderi, Programarea calculatoarelor și
limbaje de programare 2, Baze de date 2.
12. La solicitarea domnului decan Tălmaciu, Consiliul de administrație confirmă că nu se
acordă burse la programele de studii care nu generează fonduri din alocația de la
buget.

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