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Nr. 25130/14.12.20016
Minu
uta
Ședin
nței extraorddinare a Co
onsiliului dee Administraație
din ddata de 14 deecembrie 20
016
S-a aprobat cererea nrr. 25124, pprin care studentul Hu
uțescu Ionuuț-Alexandru
u (EFS, II,, IFR)
1. S
solicită anullarea decizieei de exmatrriculare pen
ntru neachitarea taxei dde studii pen
ntru 2015-2016.
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 244798, prin care MENC
CȘ ne inform
mează de ap
pariția OME
ENCȘ
2. S
nnr. 5768/21..11.2016, prrivind prem
miile acordaate de către MENCȘ ellevilor și sttudenților care au
oobținut perfoormanțe la competițiilee internațion
nale pe disccipline școlaare și sportiive desfășurrate în
aanul 2016. Ordinul
O
estee înregistrat cu nr. 2360
00.
3. S
S-a aprobatt cererea nr. 24743 , prin carre doamnaa Bârjoveannu Laura-A
Andreea soolicită
reînmatricullarea în anull III, la proggramul de studii Inform
matică.
4. S
S-a aprobat cererea nr. 24680, prinn care absollventul Con
nstantin Gabbriel-Barbu (UTIA, proomoția
22003) solicittă eliberarea celui de-aal doilea du
uplicat la dip
ploma de innginer și a celui
c
de-al doilea
dduplicat la diploma
d
de master.
m
5. S
S-a aprobatt referatul nr. 25066, prin care doamna prorector
p
B
Buzoianu prropune Bulletinul
innformativ al
a Universităății pe luna noiembrie 2016.
2
6. S
S-a luat în discuție ceererea nr. 225069, prin
n care stud
denta Giureea Ioana (K
KMS, II) soolicită
aanularea echhivalării nottei la discipplina Inform
matizare în sport și kinnetoterapie, efectuată înn anul
uuniversitar 2014-2015.
2
În conform
mitate cu deecizia CA din
d data de 08.12.2016
6, dacă discciplina
eeste din annul curent de
d studii, ppoate susține mărire de notă, în condițiilee regulameentului
aactivității diddactice (incclusiv cele eechivalate).
7. S
S-a aprobatt referatul nr. 25018, prin care Facultatea de Ingineerie propun
ne exmatricularea
studenților care,
c
la începutul anuluui universitaar 2016-2017, nu s-au înnscris la stu
udii.
8. S
S-a aprobat referatul nrr. 25019, prrin care Facultatea de Inginerie proopune treceerea unor stuudenți
dde la forma de
d finanțaree cu taxă la fără taxă, cu data de 01.01.2017.
9. S
S-a aprobatt cererea nrr. 25044, pprin care secretarul-șe
s
ef propune exmatricu
ularea studeentului
G
Grigoraș A. Alexandru
u-Mihai (Innformatică, anul III), pentru
p
că nu și-a efectuat înscrieerea la
studii. Dom
mnul Grigoraaș își va puutea continu
ua studiile, prin reînm
matriculare, după prezentarea
ddocumenteloor conform regulamenntului activiității didacttice. CA diispune verificarea exisstenței
aactelor de studii în original
o
sauu copii leg
galizate (au
utentificate)) ale tuturor studențiilor și
ccursanților. Termen
T
de finalizare 3 0.12.2016.
10. S
S-a aprobatt Procesul--verbal de acceptanțăă nr. 25014
4, întocmitt de societtatea Oameeni și
C
Companii, care
c asigură funcționareea portalulu
ui Edumanag
ger.ro.
11. D
Doamna deccan Amălăn
ncei inform
mează că peentru studenții altor fa
facultăți deccât Facultattea de
L
Litere, sunt probleme cu
c orarul. C
CA a aprob
bat organizaarea cursuluui de chineeză la propuunerea
leectorului innclusiv sâm
mbăta, dacă este nevoie. Orarul va
v fi făcut de Facultattea de Literre, iar
studenții trebbuie să aleaagă activitățțile la care vor
v lua partee.
Președintelle Consiliullui de Admiinistrație,
Prof.univ.dr
P
r.ing. Caroll SCHNAKO
OVSZKY
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