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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 24 mai 2016
1. S-a aprobat referatul 8424, prin care domnul conf. Dan-Iulian Alexe prezintă rezultatele
delegației de studenți ai Universității la Campionatul Național Universitar de Atletism, care s-a
desfășurat la Pitești, în perioada 21-22.05.2016: 6 medalii de aur, 6 de argint și 5 de bronz. Pe
echipe, Universitatea s-a clasat pe locul II din totalul de 25 de centre universitare participante.
Domnul conf. Alexe mulțumește Universității pentru sprijinul acordat în participarea la această
competiție naționale de tradiție.
2. S-a aprobat Buletinul informativ al Universității pe luna aprilie 2016, înregistrat cu nr. 8459.
3. S-a aprobat cererea 8483, prin care studenta Boboc (Huțu) Alina (KERF, anul II) solicită
refacerea lucrărilor începând cu luna octombrie 2015 până în prezent, în regim fără plată,
motivat de problemele medicale din această perioadă, pentru care a atașat documente specifice.
CA a considerat că Facultatea de ȘMSS a interpretat corect regulamentul activității didactice în
aprobarea solicitării studentei. Pe viitor astfel de cereri nu trebuie să mai aibă viza CA.
4. S-a aprobat cererea 8404, prin care studenta Bulai Bianca-Elisabeta (TO, anul III, seria 20112013) solicită anularea exmatriculării pentru neîndeplinirea obligațiilor financiare, pentru a se
putea înscrie la examenul de licență.
5. S-a aprobat cererea 8266, prin care doamna Filioreanu (Ștefan) I. Ana solicită corectarea
certificatului de definitivat.
6. S-a aprobat cererea 8351, prin care studentul Chirilă Adrian-Costel (EPI, anul IV) solicită
încadrarea în caz de forță majoră pentru întoarcerea în țară din stagiul Erasmus+ mai devreme
decât era prevăzut în contract (în data de 05.05.2016 în loc de 01.06.2016), datorită
problemelor medicale ale tatălui studentului, urmat de decesul acestuia, în data de 06.05.2016.
Universitatea d' Artois, IUT-Bethune, Franța n-a fost de acord pentru încadrarea în caz de forță
majoră. Studentul a prezentat un decont, din care rezultă că suma cheltuită în Franța depășește
suma primită ca avans în programul Erasmus+ și cere scutirea de restituire a sumelor primite în
programul Erasmus+. Se aprobă.
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