Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Senatul

Nr. 4496/27.03.2014

MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 27 martie 2014
1. Se aprobă în unanimitate Raportul de activitate pentru anul 2013 (nr. înregistrare 4392), Planul
operațional pentru anul 2014 (nr. înregistrare 4391), Raportul privind analiza sistemului
integrat de management pentru anul 2013 (nr. înregistrare 3968), Obiectivele sistemului integrat
de management în domeniul calității pentru anul 2014 (nr. înregistrare 4481), Obiectivele
specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014 (nr. înregistrare 4482), Raportul privind
managementul sistemului de siguranța alimentelor pentru anul 2013 (nr. înregistrare 3970).
2. Se aprobă în unanimitate Raportul de activitate al Senatului pentru anul 2013.
3. S-au aprobat, în unanimitate: Raportul de activitate al Comisiei de cercetare științifică și relații
internaționale pentru anul 2013, înregistrat cu nr. 4296, Raportul privind activitatea desfășurată
în anul 2013 de către Comisia de control al activității Rectorului și Direcției general
administrative (CCARDGA), înregistrat cu nr. 4450, Raportul de activitate al Comisiei pentru
reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate pentru anul 2013, înregistrat cu nr. 4485, Raportul de
activitate al Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului
didactic şi activităţi studenţeşti pentru anul 2013, înregistrat cu nr. 4486 și Raportul de
activitate al Comisiei pentru relaţiile cu mass-media şi de promovare a imaginii Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrat cu nr. 4487.
4. S-a aprobat referatul 4038, prin care domnul prof. Stamate, în calitate de președinte al Comisiei
CEAC, solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor pentru
evaluarea și asigurarea calității, R-11.11-01, E3R1.
5. S-a aprobat referatul 4404, prin care Facultatea de ȘMSS solicită aprobarea programului de
conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar Educație fizică și
sport – IF.
6. S-a aprobat referatul 3677, prin care Facultatea de Inginerie propune Comisia pentru examenul
de licență pentru studentul Lopez Jimenez Adrian, venit în cadrul programului Erasmus de la
Universitatea La Rioja - Spania: președinte – prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brabie, membri –
prof.univ.dr.ing. Luminița Bibire, prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, conf.univ.dr.ing.
Bogdan Chiriță, secretar – ș.l.dr.ing. Aurelian Albuț.
7. S-a aprobat referatul 3252, prin care DPPD propune comisiile de susținere a examenului de
finalizare/ certificare a studiilor pentru absolvenții programului psihopedagogic, promoția 2014.
Comisia 1: președinte – prof.univ.dr. Gheorghe Dumitriu, membri – conf.univ.dr. Ecaterina
Crețu, lector univ.dr. Daniela Solomon, lector univ.dr. Costică Lupu, secretar – asist.univ.dr.
Ioana Boghian. Comisia 2: președinte – prof.univ.dr.ing.ec. Gheorghe Simionescu, membri –
prof.univ.dr. Gloria Rață, lector univ.dr. Petronela Savin, lector univ.dr. Daniela Nicuță, secretar
– lector univ.dr. Liliana Mâță.
8. S-a aprobat referatul 4416, prin care Facultatea de Științe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
solicită organizarea examenului de licenţă pentru programul de studii Terapie ocupaţională,
promoţia 2014, la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.
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