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1. S
S-a decis ca Societateea antreprennorială stud
dențească să
s aibă seddiul la Facu
ultatea de Științe
Ș
E
Economice, ca un laborrator.
2. S
S-a luat cuunoștință de
d OMEN nr. 3873/0
05.05.2017 (UBc 109932) pentru
u modificarrea și
ccompletareaa OMENCȘ
Ș nr. 6156/22016 privin
nd organizarrea și desfăășurarea anu
ului pregătiitor de
liimbă românnă pentru ceetățenii străiini.
3. S
S-a luat cunoștință de adresa
a
nr. 111006, prin care
c MEN aprobă
a
mărir
irea capacităății de școlaarizare
ppentru progrramul de sttudii univerrsitare de liicență Biolo
ogie, seria ccu admiteree în anul 20016 și
ccare va finalliza studiile în anul 20119.
.2017,
4. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 111235, prin
n MEN ne transmite
t
O
Ordinul nr. 4369/13.07
4
pprivind scuttirea de la plata taxellor de înscrriere, de prrocesare a dosarului, de înmatricculare,
ppentru testaarea compeetențelor linngvistice de limbă ro
omână, de susținere a concursullui de
aadmitere la doctorat
d
și a probelor sspecifice de aptitudini a candidațiloor la burselle oferite dee statul
roomân.
5. S
S-a aprobat referatul nrr. 11497, prrin care Facultatea de ȘMSS proppune redisttribuirea loccurilor
ddestinate rom
mânilor de pretutindeni
p
i pentru studiile de masster.
6. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr.. 11483, priin care CCS
S Galați ne redistribuiee încă 6 loccuri în
taaberele studdențești. Terrmenul de sstabilire a beneficiarilo
b
or este 24.077.2017. Lig
ga studențeaască se
vva ocupa de repartizarea acestor loocuri.
7. S
S-a luat cunnoștință de Legea nr. 163/07.07.2017 (UBcc 10933) prrivind respiingerea OU
UG nr.
773/2010 penntru modificcarea Legii îînvățământu
ului nr. 84/1
1995.
8. S
S-au aprobaat referatele de necesitaate nr. 1068
87, nr. 1088
89, nr. 108222, nr. 1142
26, nr. 114115, nr.
111428, nr. 11427, nr. 11
1564 și nr. 111303.
9. S
S-a aprobat adresa nr. 11424, prinn care Club
bul Sportiv „Știința” diin Bacău so
olicită închiirierea
aapartamentuului de pro
otocol al U
Universitățiii, din Căm
minul nr. 2, în periioada 1.08..2017330.06.2018.
10. S
S-au aprobatt următoareele deplasării în străinătaate: nr. 10885, nr. 108111 și nr. 109
910.
11. S
S-a luat cunoștință de Situația
S
finaanciară a faccultăților pee luna iunie 2017: Ingin
nerie – nr. 11190,
1
L
Litere – 109950, Științe – nr. 112944, Științe Economice – 10947, FȘM
MSS – nr. 11297.
12. N
Nu s-a aprobbat referatull nr. 11472..
13. S
S-a aprobat referatul nr.
n 11585, pprin care Departament
D
tul de manaagement prropune revizuirea
fo
formularuluii F 33.07/ Ed.
E 03 – cereere de cazarre.
14. D
Domnul recctor informeează că prooiectele pen
ntru PN IIII nu mai trrebuie avizaate de cătree CA;
fi
fiecare faculltate depunee propriile pproiecte, fiecare domen
niu fiind eliggibil.
Președintelle Consiliullui de Admiinistrație,
Prof.univ.dr
P
r.ing. Caroll SCHNAKO
OVSZKY
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