UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 22302/1/25.10.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 25 octombrie 2018
1. S-au aprobat referatele facultăților, cu privire la programele de studii universitare de masterat
care vor funcționa în continuare, după cum urmează: nr. 22076, nr. 22071, nr. 22288, nr. 22287
și nr. 22027 .
2. S-a aprobat referatul nr. 22169, prin care secretarul-șef propune stabilirea unor taxe pentru
cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, care să fie valabile cu anul universitar 2018-2019.
Se vor supune și aprobării Senatului universitar.
3. S-a aprobat referatul nr. 22289, prin care Facultatea de ȘMSS propune reducerea taxei de
școlarizare cu 100%, pentru 12 studenți din anul I (2018-2019), studii universitare de master PS.
4. Domnul rector informează că studenții au posibilitatea de a aplica pentru programul „Investește
în tine”, care le permite accesul la credite garantate de stat, cu dobândă foarte mică.
5. S-au aprobat cererile de burse de practică/ formare/ perfecționare: nr. 21978 – studenta Șireaev
Olga (CRP, III), nr. 21951 – Buhuș C. Ștefănuț-Iulian (CAIG, II) și nr. 22038 – Filip Mihai
(Biologie, II).
6. S-a luat cunoștință de adresa nr. 22057, prin care Liga Studențească ne informează de organizarea
festivalului studențesc național „Studențiada 2018” și ne solicită sprijin în organizarea acestuia
la nivel local.
7. S-a aprobat Actul adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității,
înregistrat cu nr. 22197.
8. S-a aprobat referatul nr. 22229, prin care BRIPC propune validarea selecției rundei a doua a
studenților ERAMUS pentru stagii de studii și plasamente în anul universitar 2018-2019 –
mobilități cu țările programului (KA103).
9. S-au aprobat următoarele referate: nr. 22228, nr. 21634, nr. 22230, nr. 22179, nr. 21410 și nr.
22300.
10. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 22066 și nr. 22067 – în
Portugalia, nr. 22232 – în Republica Moldova.
11. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 21940, nr. 21483, nr. 22211, nr. 22184, nr.
22009, nr. 22092, nr. 22251, nr. 22298 și nr. 22292.
12. S-a aprobat cererea nr. 22295, prin care studentul Corodescu C. Ovidiu-Constantin (MPMI, I)
solicită anularea deciziei de exmatriculare și înscrierea în anul II (18-19).
13. S-au aprobat devizele de venituri și cheltuieli, referitoare la doctoranzii cu taxă, anul universitar
2017-2018: nr. 21305, nr. 21306, nr. 21307 și nr. 21308.
14. S-a aprobat cererea nr. 21719, prin care absolventa Țengher Maria, căsătorită Avram, (Mk,
promoția 2009) solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență.
15. S-a aprobat cererea nr. 22035, prin care absolventul Diaconu Octavian-Viorel, (Mk, promoția
2005) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă anexă la diploma de licență.
16. S-a luat cunoștință de situația financiară pe departamente, pentru luna septembrie 2018, după
cum urmează: 22151-22152 – Inginerie, 23096-23104 – Școala de Studii Doctorale, 2226122263 – Litere, 22875 – Științe, 22264-22266 – Științe Economice, 23039 – FȘMSS.
17. S-a aprobat buletinul informativ pe luna septembrie 2018, înregistrat cu nr. 22301.
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18. S-au aprobat înmatriculările în anul I de studii și în anii superiori, pentru candidații declarați
admiși în urma concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019.
19. S-au aprobat reînmatriculările în anul universitar 2018-2019.
20. S-au aprobat referatele, nr. 22249, nr. 22254, nr. 22243 și nr. 22246, prin care Consiliile
Facultăților (Inginerie, Litere, Științe și ȘMSS) propun exmatricularea studenților care, la
sfârșitul anului universitar 2017-2018, nu și-au îndeplinit obligațiile financiare și/sau școlare. Se
vor emite Deciziile Rectorului.
21. S-au aprobat referatele, nr. 22247, nr. 22252, nr. 22242 și nr. 22245, prin care Consiliile
Facultăților (Inginerie, Litere, Științe și ȘMSS) propun refacerea activităților didactice
nepromovate, în anul universitar 2018-2019, de către studenții care nu au îndeplinit criteriile de
promovare în an superior sau de absolvire. Se vor emite Deciziile Rectorului.
22. S-au aprobat referatele Facultăților (Inginerie, Litere, Științe și ȘMSS), nr. 22248, nr. 22253, nr.
22241 și nr. 22244, privind reînmatricularea, în anul universitar 2018-2019. Se vor emite
Deciziile Rectorului.
23. S-a aprobat referatul nr. 22255, prin care Facultatea de Științe Litere propune studenții care vor
trece pe locuri bugetate, începând cu anul universitar 2018-2019, în urma disponibilizării unor
locuri finanțate de la bugetul de stat, la sfârșitul anului universitar 2017-2018.
24. În încheierea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observaţii la
procesele-verbale încheiate în şedinţele CA din data de 11 octombrie 2018 (nr. 21060), respectiv
18 octombrie 2018 (nr. 21643). Nefiind completări, se aprobă, în unanimitate, cele 2 (două)
procese-verbale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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