UNIVERS
SITATEA „V
VASILE ALE
ECSANDRI” DIN BACĂU
U
Calea Mărăăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
5
Tel. +40-234-5542411, tel./fax
x +40-234-5457
753
www.ub
b.ro; e-mail: reector@ub.ro

Nr. 12615/1/27.07..2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
dinn data de 27
7 iulie 2017
7
1. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nnr. 11787, prin care MEN ne ttransmite aprobarea
a
p
pentru
oorganizarea examenulu
ui de licenț
nță la speciializarea Matematică-F
M
Fizică, penttru un absoolvent
ppropriu din promoția
p
19
997.
2. S
S-a luat cunooștință de OMEN
O
43666/13.07.201
17, pentru modificarea
m
anexei la OMEN
O
33922/2017
pprivind stabilirea criterriilor generaale de acord
dare a burseelor și a alttor forme de sprijin maaterial
ppentru studeenții și cursaanții din învvățământul superior
s
de stat, învățăm
mânt cu frecvență.
3. S
S-a aprobat referatul nr.
n 11646, pprin care BRIPC
B
prop
pune repartiizarea gran
nturilor Erassmus+
ppentru studeenții benefi
ficiari de sttagii de plaasament (SMP) în sem
mestrul al doilea al anului
aacademic 20016-2017.
4. S
S-a aprobat referatul nrr. 11742, prrin care Faccultatea de ȘMSS
Ș
propu
pune redistriibuirea locuului de
room buget de la program
mul de studiii TO la KM
MS.
5. S
S-a aprobat cererea nr.. 11922, prrin care abssolventa Reebegea Anișșoara (EFS, promoția 1997)
solicită dupllicatul foii matricole
m
annexă la diplo
oma de licență.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 11647, pprin care BRIPC
B
prop
pune repartiizarea gran
nturilor Erassmus+
ppentru studeenții beneficciari de staggii de studii (SMS) în semestrul I al anului universitar 201722018.
7. S
S-a aprobat Buletinul in
nformativ pee luna iulie 2017, înreg
gistrat cu nrr. 12390.
8. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 112338, prin care MEN
N ne informeează privind
d cerințele legale
pprivind orgaanizarea și desfășurareea procesulu
ui de obținere a atestaatului de ab
bilitare și privind
p
m
modul de trransmitere a informațiiilor la MEN, pentru reducerea
r
vvolumului documentelo
d
or din
ddosarul de abilitare.
a
Ad
dresa se va transmite la
l ȘSD și Senatului unniversitar peentru actuallizarea
regulamentuului de abilittare.
9. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 12408 și nnr. 12600.
10. S
S-au aprobaat referatele de necesitaate nr. 1177
77, nr. 11779, nr.117778, nr. 1203
36, nr. 117991, nr.
112377.
11. S
S-a luat cuunoștință dee referatul nr. 10687
7, prin care Serviciull tehnic prropune obțținerea
aautorizației de demolaare pentru proiectul „Desființare magazie C1, atelieer tâmplărie C2,
m
magazie C3, magazie C4,
C birouri C5, magaziie C6, magazie și pivnniță C7, maagazie C8, birouri
b
C
C9, și Extinnderea infrastructurii educaționalle universittare – Clubbul Tineretu
ului Bacău””. S-a
hhotărât ca luucrările de demolare
d
săă nu înceap
pă până nu vom
v
primi finanțare pe proiectul depus
ppe axa 10, POR.
P
12. S
S-au aprobatt următoareele referate dde deplasaree în străinăttate: nr. 117774 și nr. 12
2018.
13. S
S-a aprobat referatul nrr. 11776, prrin care Faccultatea de Științe
Ș
soliccită prelung
girea perioadei de
aadmitere la toate
t
prograamele de stuudii universsitare de liceență, mai puuțin PIPP, până
p
la dataa de 28
iuulie 2017, ora
o 14.
14. S
S-a aprobat referatul nrr. 11994, prrin care Faccultatea de Științe
Ș
soliccită mutareaa tuturor loccurilor
dde la masteruul Informattică aplicatăă în științe și tehnologiee la Informaatică aplicattă.
15. S
S-a aprobat Procesul-v
verbal al Coomisiei centtrale de adm
mitere nr. 112341, privind redistribbuirea
loocurilor desstinate româânilor de preetutindeni rămase
r
vacaante în sesiuunea iulie 20
017.
F 15.07/ Ed. 1

CA
A 27.07.20177

16. S-a luat cunoștință de Situația financiară la DPPD pe luna iunie 2017, înregistrată cu nr. 11926.
17. Nu s-au aprobat referatele: nr. 12402 – 12407 (Facultatea de Științe) și nr. 10682 (Facultatea de
Științe Economice.
18. S-au aprobat următoarele referate: nr. 12481 (Facultatea de Inginerie, licență și disertație),
12608 – conversie profesională la Educație tehnologică (însoțit de Devizul de venituri și
cheltuieli), nr. 10209 -10211 (DPPD, programul de pregătire psihopedagogică).
19. S-a luat cunoștință de referatele nr. 11756, nr. 11757, nr. 11758 și nr. 11759.
20. S-a luat cunoștință de referatele adresate Școlii de Studii Doctorale și redirecționate, de către
directorul acesteia, către conducerea Universității: nr. 10917 – întocmit de doamna conf. Lazăr,
nr. 10918 și 10919, întocmite de domnul prof. Lazăr referitoare la situațiile financiare la
doctorat. CA răspunde, prin minuta ședinței, că lunar conducătorii de doctorat primesc situația
financiară.
Președintele Consiliului de Administrație
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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