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1. S
S-au aprobatt cererile peentru eliberaarea scrisoriilor de acceptare la stuudii ale următorilor canndidați:
R
Ramadan Arram, sirian, cerere nr. 113797, licen
nță EPI, și Eteme
E
Landdry, camerun
nez, licență KMS.
A
Ambii candiddați solicită cursuri de liimbă român
nă, prin anul pregătitor.
2. S
S-a aprobat referatul nrr. 13790 se solicită deepunerea, în
n calitate dee partener, a proiectuluui CDI
„„Actualizare, digitalizaree, vizibilizarre – Arhive Regionale, Mecanismee de implicaare a comuniităților
loocale și dezvvoltarea serv
viciilor și prroduselor inovatoare pen
ntru valorifiicarea patrim
moniului culltural”.
P
Proiectul nu necesită coffinanțare.
3. S
S-a aprobat Raportul
R
de activitate, ppentru luna iu
ulie 2017, în
nregistrat cuu nr. 12978.
4. S
S-a luat cunooștință de e--mailul nr. 113552, prin care MEN ne
n transmitee informațiille de ultimă oră în
ccadrul proiecctului privin
nd învățămânntul secundaar – ROSE (Romania SSecondary Education
E
Prroject).
E
E-mailul se va
v redirecțio
ona la facultăăți.
5. S
S-a luat cunooștință de e-m
mailul nr. 133568, prin care
c se inform
mează că s-aa câștigat prroiectul Erassmus+,
22017-1-PL011-KA203-03
38535: Gam
mestorming for
f Innovativ
ve Teachingg, propus dee Polonia. Vom
V
fi
pparteneri cu Norvegia și Slovacia. De coordon
narea proiecctului se va ocupa Departamentul pentru
P
Pregătirea Peersonalului Didactic.
D
6. S
S-a luat cunnoștință de apariția
a
HG
G 577/09.08.2017 (UBcc 13609), prrivind aprob
barea denum
mirilor
ccalificărilor și
ș titlurilor conferite
c
ab solvenților învățământu
î
ului universiitar de licen
nță înmatricuulați în
aanul I de studdii în anii un
niversitari 20014-2015, 2015-2016
2
șii 2016-20177.
7. S
S-a luat cunooștință de proiectul
p
de HG pentru modificareaa și complettarea HG 117/2017, afiișat pe
site-ul MEN și înregistraat cu nr. 129985. S-a tran
nsmis confirmarea Univversității că nu sunt greeșeli în
pproiect.
8. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul nrr. 13677, prrin care ech
hipa RMU nne transmite funcționaalitățile
ddisponibile începând
î
cu
u data de 1 8 august. Având
A
în veedere că infformațiile propuse
p
nu se pot
înncărca autoomat prin trransfer din UMS, s-a aprobat pro
opunerea seccretarului-șeef ca actuallizarea
situațiilor șccolare pentrru anii univversitari 201
15-2016 și 2016-2017 să se facăă de către fiecare
f
fa
facultate. Laa revenirea din
d concediuul de odihnăă, fiecare faccultate va sttabili operato
orul RMU care
c
se
vva ocupa dee actualizarrea acestor date. Se menționează
m
ă că RMU a tratat an
numite infoormații
fa
facultative cuu caracter ob
bligatoriu înn finalizareaa înmatriculăărilor aferennte anului I, 2016-2017. Nu saau acceptat studenții
s
de la
l studiile dee master, ch
hiar dacă s-a precizat uniiversitatea absolvită,
a
daar nu saau precizat numărul
n
de semestre
s
cu ffinanțare de la buget și numărul
n
de semestre în care au benneficiat
dde bursă, datte care erau facultative. Dacă nu se preciza univ
versitatea abbsolvită, încăărcarea studeenților
laa studiile dee master se putea
p
finalizza. Pentru ob
bținerea aceestor informaații, studenții de la studdiile de
m
master sau licență, care au studiat la alte univ
versități vor depune decclarații pe proprie
p
răspuundere
pprivind număărul de semeestre urmatee la buget și numărul de semestre dee bursă. În mod
m normal aceste
ddate ar trebuii introduse de
d către univversitățile caare i-au avutt studenți.
9. S
S-a luat cunooștință de ap
pariția OUG nr. 53/2017
7 pentru mod
dificarea și ccompletareaa Legii nr. 533/2003
– Codul munncii și a OUG
G nr. 55/20 17 pentru modificarea
m
și
ș completare
rea OUG nr. 111/2010 privind
p
cconcediul și indemnizațiia lunară penntru creștereea copiilor, ambele
a
înreggistrate cu nrr. 13326.
10. S
S-a luat cunooștință de prroiectul de O
OUG privind
d modificareea art. VIII, aalin. (3) din OUG nr. 966/2016
ppentru modifficarea și co
ompletarea uunor acte normative în domeniile educației, cercetării,
c
foormării
pprofesionale și sănătății.
11. S
S-a aprobat cererea
c
nr. 13300,
1
prin care absolv
ventul Bejan Adrian (IED
DM, 2010) solicită elibberarea
dduplicatului diplomei de licență și a suplimentullui la diplom
mă.
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