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1. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a Universității pe luna iunie 2018, înregistrată
cu nr. 12401.
2. S-a luat cunoștință de OMEN 4046 (UBc 12125) privind aprobarea Metodologie-cadrul pentru
recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale cu diplomă de
bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de
studii universitare de licență „Asistență medicală generală”.
3. S-a luat cunoștință de Legea 176/17.07.2018 (UBc 12280) privind internshipul.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 12219, prin care MEN ne comunică că a fost aprobat OMEN nr.
4129/16.07.2018 privind modificarea și completarea Anexei la OMEN nr. 3850/2017 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică din
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică.
5. S-a aprobat Raportul de evaluare internă a programelor de studii din Universitate, pentru anul
2017, înregistrat cu nr. 12013.
6. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea
desfășurată în anul universitar 2017-2018, semestrul I, înregistrat cu nr. 12014. Domnul rector
solicită directorilor de departament și decanilor analiza cadrelor didactice care au obținut
calificativul bine.
7. S-a aprobat referatul nr. 12071, prin care FȘMSS propune redistribuirea bursei pentru etnicii
români de la programul de studii PS la KERF.
8. S-a aprobat referatul nr. 12120, prin care FȘMSS propune redistribuirea locului bugetat pentru
candidații de etnie romă de la programul TO la KMS.
9. S-a aprobat cererea nr. 12195, prin care doamna conf. Munteanu solicită ieșirea la pensie,
începând cu data de 01.10.2018.
10. S-au aprobat referatele: nr. 12119 și nr. 11998.
11. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 11675, nr. 11778, nr. 11857, nr. 11779 și nr.
12000.
12. S-a aprobat cererea nr. 12060, prin care absolventul Ailuțoaei C. Tudor-Costin (EFS, IF, 2018)
solicită corectarea adeverinței de absolvire, întrucât este greșit numele de familie. CA solicită
FȘMSS să corecteze înregistrarea absolventului în UMS și toate bazele de date, astfel încât
această greșeală să nu ajungă și în actele de studii finale.
13. CA a corectat eroarea materială în afișarea listelor de admitere la studiile de master la FȘMSS și
solicită ca, pe viitor, toate listele de admitere să fie verificate de către comisia centrală, înainte de
afișare. CA a hotărât că masterul Performanță sportivă se va organiza numai în condiția unui
număr minim de 30 de studenți și că se vor reface planurile de învățământ ale masterelor de la
FȘMSS, pentru ca primele două semestre să fie comune la toate programele, semestrul al treilea
să fie comun în procent de 50% și semestrul al patrulea nu se plătește.
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