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1. S-a aprobat adresa nr. 20759, prin care Asociația Liga Studențească solicită sprijinul
Universității în organizarea Festivalului tinerilor Băcăuani „Tineriada ediția a IV-A”, în
perioada 24-29.11.2016. S-a hotărât pregătirea unor laboratoare, care să poată fi vizitate pe
toată perioada festivalului, cu grafic de vizitare pentru fiecare zi, pentru a nu fi deranjat
procesul didactic.
2. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20770, prin care portalul Enformation, împreună cu editurile
academice și companiile partenere, cu susținerea Asociației Universităților, Institutelor de
Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”, în
parteneriat cu Biblioteca Națională a României, ne invită la conferința cu tema „Acces la
literatura științifică: Actualizarea sistemului de învățământ și cercetare din România. Modele
de cercetare și publicare”, ediția a IV-a, 26-28.10.2016, București. S-a hotărât participarea
domnului prorector Mârza și a doamnei bibliotecar-șef Anghel.
3. S-a aprobat propunerea domnului Adrian-Daniel Teodorescu, transmisă prin e-mail și
înregistrată cu nr. 20380, prin care solicită eliminarea girantului din contractul de studii. Email-ul face referire și la clarificările Universității, înregistrate cu nr. 20148. Contractul se va
însuși în forma semnată de către domnul Teodorescu.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20558, prin care Tribunalul Bacău ne informează despre
evenimentul „Uși deschise”, organizat în data de 25.10.2016.
5. S-a aprobat adresa nr. 20630, prin care Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români, Filiala
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” Bacău propune slujba religioasă de
sfințire a apei în cadrul Universității, urmată de binecuvântarea camerelor studențești, în data
de 24.10.2016.
6. S-au aprobat cererile nr. 20480 și 20481, prin care studentele-doctorande Gubca (Moșneaga)
Alisa, respectiv Munteanu (Gubca) Natalia solicită acordarea unei burse de studii pentru anul
universitar 2016-2017.
7. S-a aprobat Proiectul educațional – cultural artistic „Portretul – Expresie plastică a
contemporaneității”, încheiat cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău.
8. S-a luat cunoștință de cererile de burse de practică/ formare/ perfecționare: nr. 20537 – Cucu D.
Gheorghe-Ciprian (master, F4, anul I), nr. 20538 – Borto Anca-Elena (CRP, anul III), nr.
20539 – Bour Ioana (CRP, anul III), nr. 20540 – Luca Mihaela (CRP, III), nr. 20541 – Crețu
Ionela (CRP, III), nr. 20542 – Munteanu Macsutovici Cristian (IAST, II), nr. 20543 – Paiu
Maria-Cătălina (CRP, III), nr. 20544 – Varga Mariana (CRP, III), nr. 20440 – Biatricia Iuraso
(CRP, III), nr. 20684 – Ciuraru-Andreica Ioana (CRP, II), nr. 20390 – Craveț Olga (Biologie,
III), nr. 20391 – Carauș Vitalie (Mecatronică, III). Cererile vor intra în analiză după terminarea
perioadei de depunere, 28.10.2016. Stabilirea beneficiarilor se va stabili conform
regulamentului de burse.
9. Nu s-a aprobat cererea nr. 20637, prin care studenta Giurea Ioana (KMS, II) solicită accesul cu
mașina în campusul „Mărășești”. Universitatea nu poate asigura parcări pentru toți studenții.
Spațiile de parcare din incinta Universității sunt pentru proprii angajați și autovehiculele
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instituției. Statutul de student cu taxă, sau la mai multe programe de studii, nu este un criteriu
de aprobare a accesului cu mașina în incinta universității.
10. S-a aprobat cererea nr. 20800, prin care studenta Giurea Ioana (TO, II) solicită întreruperea
studiilor pentru doi ani universitari consecutivi (2016-2017 și 2017-2018), cu restituirea taxei
achitate deja pentru anul 2016-2017.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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