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Consiliuul de Adminnistrație

Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 02.122.2015

c doamnna lector Stâângaciu soliccită un împrrumut în
1. S-a aprobatt referatul 244775, prin care
v
valoare
de 48.207 lei, necesar deesfășurării activităților
a
din luna deecembrie 2015, din
c
cadrul
proieectului POS
SDRU 137623.
2. S-a luat cun
noștință de Hotărârile Consiliului ARACIS din
d data de 26.11.20155, afișate
p site-ul acestei instituții și înregistratee la UBc cu nr. 244575. Specializarea
pe
K
Kinetoterap
pie și motriccitate speciaală a primitt calificativu
ul Încrederee, cu 90 de studenți
î anul I; Programul
în
P
d master Tehnologia
de
T
informațieii aplicată înn industrie a primit
c
calificativul
l Încredere cu 60 de studenți în anul I; Sp
pecializarea Marketingg – ID a
p
primit
califi
ficativul Încrredere cu 600 de studennți în anul I.
3. S-a aprobatt Regulamenntul de finaanțare al Unniversității „Vasile
„
Aleccsandri” dinn Bacău,
î
înregistrat
cu
c nr. 247366. Este actuualizarea la modificările
m
e legislativee în vigoaree în acest
m
moment
prrivind studdiile de dooctorat. Se va supun
ne aprobării Senatuluii. Acest
r
regulament
se va aplicaa cu data dee 01.01.2016.
4. S-a aprobaat referatul 24787, prin
p
care BRIPC
B
proopune reparrtizarea graanturilor
E
Erasmus+
pentru
p
studeenții beneficciari de staggii de studiii (SMS) în semestrul al
a doilea
a anului unniversitar 20015-2016.
al
5. S-a aprobatt referatul 22375,
2
prinn care Facuultatea de Științe
Ș
proppune exmatrricularea
s
studenților,
care la sfârșitul annului univversitar 201
14-2015, nu
n și-au înndeplinit
o
obligațiile
ș
școlare
și/saau financiare.
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