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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

13 ianuarie 2022 

 

 
Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi și 

a documentelor, precum și votul senatorilor s-au realizat online, pe e-mail.  

 

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședința Senatului universitar din data de 25.11.2021 (PV-S nr. 

20620) și ședințele Biroului Senatului din 17.12.2021 și 07.01.2022 (PV-BS nr. 21900 și 195).  

2. S-a aprobat desființarea programului de studii universitare de licență Traducere și interpretare, din domeniul 

Limbi moderne aplicate. Consiliul Facultății de Litere din data de 15.12.2021 a hotărât desființarea 

programului pe criteriul lipsei cererii din partea candidaților la admiterea din ultimii 5 ani (adresa nr. 21833).  

3. S-a aprobat Raportul de autoevaluare al Școlii de Studii Doctorale, pentru anul universitar 2020-2021. 

(document nr. 21590).  

4. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr.habil. Petronela Savin referitoare la afilierea pentru conducere de 

doctorat la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Școala Doctorală de Științe socio-umane, 

domeniul de studii de doctorat Filologie (adresa nr. 93).  

5. S-a aprobat solicitarea domnului Diaconița V. Florin – Mihail, absolvent al Universității „George Bacovia” 

din Bacău, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, program de studii  Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, IF, promoția 2004, cu privire la înscrierea și susținerea examenului de licență la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice (adresa nr. 20273).  

6. S-a aprobat solicitarea domnului Baciu Alin-Constantin, absolvent al Universității „Petru Maior” din Târgu-

Mureș, Facultatea de Inginerie, program de studii  Tehnologia Construcțiilor de Mașini, IFR, promoția 2017, 

cu privire la înscrierea și susținerea examenului de licență la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Facultatea de Inginerie (adresa nr. 21587).  

7. S-a aprobat Referatul privind stabilirea unui student străin responsabil cu înscrierea studenților străini nou 

veniți în UBc, înaintat de secretarul-șef al universității (adresa nr. 159).  

8. S-a aprobat actualizarea Organigramei  Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa DGA nr. 215).  

9. S-a aprobat adresa Consiliului Facultății de Științe privind menținerea programului de studii universitare de 

master Matematică didactică (adresa nr. 283).  

10. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

10.01.2022 (adresa RUS nr. 247).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                    Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                                 Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  

  

 

 

 

 


