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ministrație
din daata de 25.022.2016

r
ca înn Regulamen
ntul de finaalizare a stuudiilor să
1. S-a aprobatt propunereaa doamnei rector
s introducăă o precizarre că proba 1, la toate pprogramele de
se
d studii, see susține oraal.
2. S-a aprobatt adresa 33301, prin care
c
Colegiuul Național Catolic „S
Sf. Iosif” din Bacău
s
solicită
viziitarea Univversității, în data de 200.04.2016, în
î cadrul prrogramului „Școala
a
altfel:
Să știii mai multee, să fii maii bun”.
3. Nu
N s-a aproobat de cereerea 3365, prin
p care stuudenta Petreea Iuliana-A
Angelica (PIIPP, anul
3 solicită acordarea
3)
a
u
unei
burse de
d practică// formare/ perfecționar
p
re, pentru că
c a mai
b
beneficiat
d bursă de practică
de
p
pe parcursul acestui
a
cicluu de studii în
n Universitaate.
4. S-a aprobatt referatul 3286,
3
prin care
c
Facultaatea de Ingin
nerie propuune posturilee care se
v
vor
scoatee la concuurs în sem
mestrul al II-lea. Deepartamentuul de inginneria și
m
managemen
ntul sistem
melor industriale. Pooziția 7, conferențiar
c
r, cu discciplinele:
P
Prelucrarea
a prin defoormare plaastică la reece, Auditu
ul și certiificarea sisstemelor,
D
Documente
ele de legisslația calitățții, Esteticăă și design industrial. Departameentul de
e
energetică
ș știința callculatoareloor. Poziția 8, conferențiiar, cu discipplinele: Traansportul
și
a
agenților
e
energetici,
Fiabilitate// Fiabilitattea instalaațiilor enerrgetice, Ennergetica
c
clădirilor,
S
Surse
regeneerabile, Tehhnologii eficciente de prroducere a diverselor
d
f
forme
de
e
energie,
Auudit energetic, Sisteme eficiente de alimentarre energie teermică, Modelare și
s
simulare.
D
Departament
tul de Inginnerie chimică și alimenttară. Pozițiaa 8, confereențiar, cu
d
disciplinele
e: Tehnologgii generale în industriaa laptelui 1, Tehnologiii de diverssificare a
p
produselor
alimentaree ecologicce, Utilizaarea nanom
materialelor în bioteehnologii
a
alimentare,
Procedee și tehnici moderne de proiecttare a pro
oduselor aliimentare
e
ecologice.
Departamen
D
ntul de inginnerie și mannagement, mecatronică
m
ă și fizică. Poziția
P
5,
p
profesor,
cuu disciplineele: Actionnări hidrauliice și pneu
umatice, Ap
plicații modderne de
d
dezvoltare
d
durabilă
în mecatroniccă avansată,, Metode moderne
m
de analiză
a
a sisstemelor
h
hidraulice
și
ș pneumaticce, Hidroniccă și pneutrronică.
5. S-a aprobatt referatul 3346, prin caare Facultattea de Literee propune modul
m
de suusținere a
e
examenului
i de finaliizare a sttudiilor uniiversitare de
d licență,, proba Evvaluarea
c
cunoștințelo
or fundamenntale și de specialitate:
s
examen orral.
6. S-a aprobatt referatul 3323, prin care Faculltatea de Innginerie a hotărât
h
ca proba
p
de
E
Evaluarea
cunoștințeloor fundameentale și dee specialitaate la studiiile universsitare de
l
licență,
con
nversie proffesională și la toate tipuurile de currsuri cu durrata mai maare de un
a să se susțină oral.
an,
7. S-a aprobatt referatul 3364,
3
prin care
c
Facultaatea de Liteere propunee posturile didactice
d
c vor fi scoase
care
s
la cooncurs în sem
mestrul al II-lea.
I
Departamentul de
d limba și literatura
l
1

română și științe ale comunicării. Poziția 5, conferențiar, cu disciplinele: Literatura
comparată, Ritual comunicațional și comunicare rituală, Semiopragmatica discursului
intermedial, Antropologie literară: structuri mitice ale imaginarului, Literatura și artele
spectacolului: intertext și transpunere intersemiotică, Elemente de analiză a
discursului. Poziția 6, conferențiar, cu disciplinele: Limba română, Limba română
literară, Introducere în filologia comparată, Globalizare și identitate culturală,
Deontologia limbajului.
8. S-a aprobat referatul 3381, prin care Facultatea de Științe propune posturile didactice
care vor fi scoase la concurs în semestrul al II-lea. Departamentul de matematică,
informatică și științele educației. Poziția 8, conferențiar, cu disciplinele: Matematică,
Didactica activităților matematice, Didactica matematicii pentru învățământul primar,
Practică pedagogică – învățământ primar. Poziția 9, conferențiar, cu disciplinele:
Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și practica evaluării, Managementul
clasei, Practică pedagogică – învățământ preșcolar. Departamentul de biologie,
ecologie și protecția mediului. Poziția 12, lector, cu disciplinele: Microbiologie
generală, Bacteriologie și virusologie, Biotehnologii, Productivitatea primată a
ecosistemelor, Valorificarea resurselor din flora spontană, Mediul natural și legislația
specifică.
9. S-a aprobat referatul 3362, prin care doamna prorector Buzoianu propune Buletinul
informativ al Universității pe luna ianuarie 2016.
10. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea
desfășurată în anul universitar 2014-2015, semestrul al II-lea, înregistrat cu nr. 3375.
Se va afișa pe site.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.Adriana‐Gertruda ROMEDEA
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