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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 13 septembrie 2016
1. S-a aprobat structura anului universitar 2016, pentru toate formele de învățământ. Facultatea de
Inginerie – nr. 15261-15263, Facultatea de Litere – nr. 15314/1-3; Facultatea de Științe – nr.
15281-18283, 15296-15297; Științe Economice – 15292-93; FȘMSS – nr. 15264-15268; DPPD
– nr. 15295. Se consemnează că anul universitar va începe cu data de 03.10.2016. Vacanța de
iarnă va fi în perioada 26.12.2016-08.01.2017, vacanța intersemestrială în săptămâna 13.0219.02.2017. Vacanța de vară începe cu săptămâna 19.06.2017. Anul terminal se încheie,
conform structurilor fiecărei facultăți. La anul terminal, sesiunea de examene se încheie într-o
zi de vineri, pentru ca în săptămâna următoare, de luni, să poată începe examenele de finalizare
a studiilor.
2. S-a luat cunoștință de adresa nr. 15167, prin care MENCȘ ne informează că s-a prelungit
termenul de primire și procesare a dosarelor de acceptare la studii ale cetățenilor din afara
spațiului european, până la data de 30.09.2016.
3. S-a luat cunoștință de adresa nr. 15123, prin care MENCȘ ne transmite Ordinul nr.
4947/17.08.2016, privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/ sau de
dezvoltare tehnologică. Este un ordin comun cu Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor
cu Mediul de Afaceri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Finanțelor Publice. Ordinul
se va transmite domnului prorector Mârza.
4. Nu s-au aprobat cererile 15137 și 15136, prin care studenții Popovici Daniel și Ariton EmilianDan, ambii în anul II (2015-2016), la programul de studii Matematică, solicită urmarea anilor II
și III la programul psihopedagogic nivelul I, într-un singur an universitar 2016-2017, pentru ca
la finalizarea studiilor universitare de licență să poată participa la concursul de titularizare.
Studenții sunt la a doua facultate, înmatriculați în anul II de studii prin echivalarea disciplinelor
studiate la prima facultate. Solicitarea acestor studenți nu s-a aprobat pentru că nu există
prevedere cuprinsă în Regulamentul activității didactice.
5. S-a aprobat cererea nr. 15312, prin care Asociația Liga Studențească propune ca studenții
bugetați, inclusiv copiii de cadre didactice, să plătească taxe de 100 de lei, reprezentând
diferența de confort, pentru cazarea în căminul nr. 4.
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