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Nr. 25815/ 22.12.22016
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 22 deecembrie 20
016
S-a luat cunoștință
c
de articoluul publicaat pe Edumanager.roo, intitulat Daniel David:
D
1. S
„
„Metarankinngul a isca
at discuții ap
aprinse, darr această arată maturi
rizarea med
diului universitar,
înnregistrat cuu nr. 25166.
2. S
S-a luat cunnoștință de articolul
a
pubblicat pe po
ortalul Edum
manager.ro, intitulat Crreșterile sallariale
ddin Educațiee și Sănătate au fost deeclarate con
nstituționalee, înregistratt cu nr. 25165.
3. S
S-a aprobat cererea nr. 25438, prrin care stu
udenta Adocchiței Paulaa-Florina (K
KMS, II) soolicită
aanularea decciziei de exm
matriculare pentru nepllata taxei dee studii aferrentă anului 2015-20166.
4. S
S-a aprobat cererea nrr. 25416, pprin care sttudenta Ard
deleanu Șteefania (Biollogie, II) soolicită
aanularea decciziei de exm
matriculare pentru nepllata taxei dee studii aferrentă anului 2015-20166.
5. S
S-a luat cunnoștință de cererea
c
nr. 225091, prin
n care studeenta Sbera A
Andreea-Eleena (Matem
matică,
III) solicită acordarea
a
un
nei burse dee practică/ formare/
f
peerfecționare.. Bursa se va
v acorda cuu luna
iaanuarie 20117, pe locurrile vacante . Dacă nu avem
a
solicittanți pentruu cele 250 de
d locuri de bursă
ppe care le asigură
a
Univ
versitatea, ssolicitanții vor fi rotiții. Bursele ssunt de max
ximum o luună de
zzile.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 25192, prin care se
s solicită anularea ddeciziei de exmatriculaarea a
ccursantei Paarasca Ancaa (Nivel II,, DPPD, po
ostuniversitaar), emisă cca urmare a unei greșșeli de
ccompletare a unui cataalog de exam
amen. Referratul este în
nsoțit de doocumentele justificative care
ddemonstreazză că este vo
orba de o grreșeală mateerială.
7. S
S-a aprobat adresa nr. 25266,
2
prinn care Clubu
ul Sportiv Știința
Ș
Muniicipal Bacău
u solicită caazarea
uunor sportivvi în luna decembrie 20 16.
8. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 25205, prin
n care Univ
versitatea PPolitehnică din Bucureești ne
răspunde că lista cu obiiectele propuuse spre cassare nu prezzintă interess.
S-a aprobatt Raportul de activitaate pentru luna noiem
mbrie 20166, întocmit de domnuul ing.
9. S
S
Săndulache și înregistraat cu nr. 251170.
10. S
S-a luat cuunoștință dee articolul publicat pee portalul Edumanageer.ro intitulat Universsitatea
„
„Alexandru Ioan Cuza
a” din Iașși va partiicipa la un
n portal innternaționall de strateegii în
uuniversități, înregistrat cu nr. 256338.
11. S
S-a aprobat Procedura operaționallă nr. 2562
23, Efectuarrea deplasărrilor internee, cod PO 07.18,
0
eediția 1, reviizia 0.
12. S
S-a luat cunnoștință de OMENCȘ
Ș nr. 6137/2
21.12.2016 (UBc 257785), privin
nd modificaarea și
ccompletareaa Ordinului ministruluii delegat pentru
p
învățțământ supeerior, cerceetare științiffică și
ddezvoltare tehnologică nr. 124/13 .03.2014 peentru aprob
barea înființțării și funccționării Cluubului
S
Sportiv Univversitar „Un
niversitatea de Vest din
n Timișoaraa”.
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