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1. S-a aprobat adresa nr. 19459, prin care Asociația Liga Studențească prin care solicită accesul
companiei XEROX în Universitate, pentru promovarea ofertelor de muncă part-time pentru
studenți.
2. S-au aprobat cererile unor studenți din anul II de studii, aflați în regim de buget la studiile
universitare de licență, de a se înscrie în anul I, la modulul psihopedagogic, în regim de buget:
nr. 19201 – Drăghici Iuliana-Roxana (AA), nr. 19202 – Dobrescu Paul (KMS), nr. 19199 –
Chicuruș Roxana-Mihaela (KMS), Cojocaru G. Mihaeala-Georgiana (KMS).
3. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18699, prin care ARACIS ne informează că Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău a primit calificativul „Încredere” la evaluarea externă a calității
academice. Suntem informați că poate fi contestat numai modul în care s-a desfășurat procesul
de evaluarea externă, pentru vicii de procedură sau pentru motive care țin de respectarea
normelor de etică.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18700, prin care ni s-a transmis extrasul din OM nr.
5321/29.09.2016, privind atribuirea titlului de doctor domnului ing. Felegeanu G. Daniel
Cătălin, în domeniul de doctorat Ingineria mediului. Se va transmite la Școala de Studii
Doctorale.
5. S-au aprobat programele pentru semestrul I ale prorectorilor: nr. 19163 – prorector pentru
programe de învățământ și activități studențești, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, nr.
19162 – prorector pentru strategii economice și de calitate, conf.univ.dr. Marcela-Cornelia
Danu, nr. 19165 – prorector pentru relații naționale și internaționale, prof.univ.dr. Elena
Nechita, nr. 19164 – prorector pentru etica și imaginea Universității, conf.univ.dr. Cristina
Cîrtiță-Buzoianu, nr. 19499 – prorector pentru programe de cercetare, prof.univ.dr. Dănuț-Nicu
Mârza-Dănilă.
6. S-a aprobat referatul nr. 19081, prin care DCP ne transmite studiul privind Orientarea în carieră
a elevilor de liceu, participanți în cadrul proiectului „Ziua Porților Deschise”, în calitate de
clienți externi ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (2016).
7. S-a luat cunoștință de cererea nr. 18355, prin care studentul Botez A. Radu-Marian (CAIG,
anul I) solicită acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare.
8. S-a aprobat cererea nr. 19145, prin care absolventa Băluță E. Viorica (Istorie, promoția 2008)
solicită eliberarea duplicatului la suplimentul la diploma de licență.
9. S-a aprobat cererea nr. 19231, prin care absolventul Petroiu Silviu (EI, promoția 2008) solicită
eliberarea duplicatului la suplimentul la diploma de licență.
10. S-a luat cunoștință de cererea nr. 19212, prin care studenta Munteanu Mariam (PIPP, anul II)
solicită acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare. CA a hotărât acordarea a 25
de burse lunare, pe durata anului universitar (10 luni). Acestea se vor acorda lunar, la cererea
studenților. BCA va stabili serviciile la care vor funcționa bursele, perioada de depunere a
cererilor, criteriile de acordare. Acțiunea și acordarea burselor va fi coordonată de doamna
prorector Romedea, după finalizarea și transmiterea raportării statistice de început de an.
11. S-a aprobat cererea nr. 19271, prin care studentul Nașco Leonid (KMS, anul I) solicită scutirea
de la plata taxei de înmatriculare, ca orfan de ambii părinți. Având în vedere și solicitarea
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Facultății de Litere, CA a hotărât ca cererile de scutire de taxă să aibă mai întâi avizul
consiliilor facultăților.
12. S-a luat cunoștință de cererea nr. 19449, prin care studenta Ungureanu Irina (LFPC, anul I)
solicită acordarea unei burse de practică.
13. S-a aprobat adresa nr. 19448, prin care Asociația Liga Studențească propune organizarea
trainingului ARACIS pentru formarea studenților evaluatori în perioada 19-22.11.2016.
14. S-a aprobat adresa nr. 19440, prin care Asociația Liga Studențească solicită accesul
reprezentanților Băncii Comerciale Române, în perioada 10-24.10.2016, în holurile din
căminele studențești.
15. S-a luat cunoștință de cererile nr. 19477 și 19479, prin care studentele Țurcan Alina și Sicora
Natalia, ambele de la MK, anul III, solicită acordarea bursei de practică.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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