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Nr. 23599/1/27.11..2017
Minu
uta
Ședin
nței extraorddinare a Co
onsiliului dee Administraație
din ddata de 27 noiembrie 20
017
1. S
S-au aprobatt documentele concurssurilor pentrru ocuparea posturilor ddidactice: nr.
n 23506 – „Lista
pposturilor diidactice sco
oase la conccurs”, nr. 23
3505 – anun
nțul pentru publicarea posturilor într-un
î
ccotidian de circulație națională,
n
nrr. 23507 – „Conținutull dosarului de concurss pentru ocuuparea
ppostului de șef de luccrări/ lectorr universitaar” și calen
ndarul conccursurilor. Conform adresei
a
223499, prin care MEN ne informeaază că s-au publicat po
osturile didaactice în Mo
onitorul Oficial al
R
României nrr. 1647 (înrregistrat cu nr. 23500),, până pe 18 decembriie 2017, trebuie încărcate pe
site-ul web dedicat possturile didaactice și de cercetare aprobate
a
de MEN penttru a fi scooase la
cconcurs. Se va ocupa dee această prroblemă doaamna prorecctor Buzoiannu.
2. Ș
Ședința de Senat
S
pentrru aprobareaa comisiilor de concurrs și descriierea posturrilor este prropusă
ppentru data de
d 13 decem
mbrie 2017.
3. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 23484, prin care studenta-do
octorand Pîîrvan Ș. Mădălina-Șt
M
tefania
(IIngineria mediului,
m
anul III), soliccită acordarrea unei burse din vennituri propriii pentru perrioada
002-25.10.2017, adică pâână la transsferul pe un
n loc bugetat cu bursă. Cererea se soluționeazză prin
aacordarea buursei aferen
ntă locului ocupat prin
n transfer, pentru
p
toatăă luna octo
ombrie, trannsferul
cconsiderânduu-se valabill de la începputul anuluii universitarr.
4. S
S-a aprobat adresa nr. 23532,
2
prin care Asociaația „Susțin
nerea Inițiatiivelor Sănătoase” din Iași
I ne
ppropune disttribuirea căttre studenteele Universiității a unui kit cu inforrmații mediicale și un test
t de
screening peentru infecțiiile urinare. Acțiunea se va desfășu
ura în periooada 6-7.12.2017.
5. S
S-a aprobat referatul nrr. 23512, priin care Direecția Generală Adminisstrativă pro
opune constiituirea
dde subcomissii de inventtariere.
6. S
S-au aprobaat următoareele referate de necesitaate: nr. 229
946 și 229447, nr. 2348
89, nr. 229449, nr.
223491, nr. 23481, nr. 23
3566.
7. S
S-a aprobat cererea nr. 23550, prinn care absolv
ventul Butccaru Cătălinn-Alexandru
u (TCM, proomoția
22008) solicittă corectoarrea anexei laa diplomă.
8. S
S-a aprobat referatul nrr. 23547, priin care Facu
ultatea de In
nginerie proopune scoatterea la conncurs a
uunui post dee tehnician la Departam
mentul ICA
A, a unui po
ost de admiinistrator dee patrimoniiu și a
ppostului de secretar-șef
s
f facultate.
9. D
Doamna proorector Rom
medea soliccită facultățților să tran
nsmită strucctura pe diiscipline a anului
uuniversitar, pentru a fi
f tradusă în vederea afișării pee site. S-a constatat că studențții sau
ppersoanele din
d afara un
niversității nnu înțeleg planurile dee învățămânnt. Având în
î vedere această
a
cconstatare, CA
C a hotărâât ca pe sitee-ul Universsității să fie postate urggent „la ved
dere” inform
mațiile
strict necesaare, actualee, pentru ccă altfel sitte-ul devin
ne prea înccărcat și grreu de connsultat.
P
Planurile dee învățămân
nt vor fi înnlocuite cu structura pe disciplinee deoarece prezintă acceleași
innformații peentru studen
nți, dar mai bine structu
urate.
10. S
S-a hotărât ca studențții cărora lli s-a refuzzat înscriereea în anul suplimentaar la FȘMS
SS, la
înnceputul annului univerrsitar 2017- 2018, sub motivul
m
că se depășeștte capacitateea de școlarrizare,
să li se acceppte înscriereea la studii, sub rezervaa aprobării de către ME
EN.
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