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1. S-a aprobat referatul 7426, prin care Comisia de analiză a contestației domnișoarei Guriță
Lucreția (KMS, anul 3) propune menținerea sancțiunii de exmatriculare. În situația de față,
studenta are posibilitatea de reînmatriculare în anul universitar 2016-2017, cu recunoașterea
perioadei de studii, tot în anul III de studii, dacă îndeplinește condițiile, dar beneficiază de
echivalări.
2. S-a aprobat cererea 7217, prin care studentul Nizar El Housif își exprimă dorința de a-și
schimba opțiunea de universitate la care ar dori să studieze medicina, în limba franceză, la
Universitatea „Gr. T. Popa” din Iași. S-a obținut acordul Ministerului de actualizare a
opțiunilor de domeniu de studii și universitate, ca urmare a faptului că prima listă a fost
completată fără consultarea susținătorilor legali, ci doar cu consultarea colegilor.
3. S-a luat cunoștință de adresa 7395, prin care MENCȘ ne informează despre setul de informații
pe care trebuie să-l afișăm pe site-ul Universității pentru conformarea cu Memorandumul
privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, aprobat
de Guvern în data de 02.03.2016. Termenul de finalizare este de două săptămâni de la data
publicării memorandumului pe site-ul Guvernului României. Se va transmite la prorectorii și
serviciile care au în gestiune documentele solicitate.
4. S-a aprobat referatul 7367, prin care DCP propune un workshop de consiliere în carieră, în data
de 12.05.2016, între orele 13-15, cu participarea reprezentanților Companiei Barrier din Bacău,
destinat studenților de la Facultate de Inginerie. CA solicită confirmarea de către Facultatea de
Inginerie că sala propusă pentru desfășurarea activității, DP18, este liberă. Doamna prorector
Danu propune încheierea unui parteneriat.
5. Domnul rector informează că SIE dorește să poate discuții cu absolvenții de master promoția
2016, în vederea recrutării de personal. Aceste întâlniri vor avea loc joi și vineri, 12 și 13 mai,
după-amiază, pe 3 grupe de câte 20-30 de studenți fiecare. Sala de desfășurare a întâlnirilor este
BI 42.
6. La solicitarea doamnei prorector Romedea s-a decis transmiterea la ARACIS a unei adrese
scrise privind evaluarea periodică a domeniilor de master, pentru că pe site-ul ARACIS nu se
pot identifica procedurile pe care se vor face aceste evaluări. Domnul rector precizează că
această situație ne avantajează, dacă criteriile de evaluare sunt cele care s-au vehiculat până
acum.
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