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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 22 decembrie 2022 
 

Ședința Senatului universitar s-a desfășurat comună cu ședința Consiliului de Administrație. 

  

1. S-a aprobat procesul-verbal transmis, încheiat în ședința Senatului din data de 13.12.2022 (document 

nr. 25470). 

2. S-a aprobat: 

 participarea UBc ca lider în cadrul Consorțiului regional pentru învățământ dual și 

dezvoltare durabilă Bacău, constituit în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

competiției de proiecte finanțate prin PNRR;  

 modelul Contractului de parteneriat,  

 managerul de proiect și echipa de management/implementare. 
3. S-a prezintat spre informare Senatului universitar, Tabelul cu ponderile procentuale de îndeplinire a 

standardelor minimale pentru susținerea abilitării la Facultate de Științe Economice (adresa nr. 26191).  

4. S-a aprobat Lista cu studenții care beneficiază de bursa Yin Yuguo, în anul universitar 2022-2023 

(adresa nr. 26195).  

5. S-au aprobat solicitările, de amânare a taxei de școlarizare aferente semestrului I, an universitar 

2022-2023, pentru participanții în grupul țintă al proiectului ROSE, participanți la programe de 

conversie (adresele nr. 23932; 24182; 24201; 25490; 25612; 25768; 25827; 25829).  

6. S-au aprobat actualizările următoarelor regulamente (adresa 26315): 

 Regulamentul privid activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din UBc – 

ciclul de studii universitare de licență, R-05-10_9.4 (document nr. 26315/1); 

 Regulamentul privid activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din UBc – 

ciclul de studii universitare de master, R-05-11_6.1 (document nr. 26315/2); 

 Regulamentul de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, R-05-09_3.0 (document nr. 26315/3). 

7. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la desființarea programului de studii universitare de 

master Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile Inginerie 

mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică) din domeniul Ingineria Mediului, începând 

cu anul universitar 2023-2024, conform hotărârii BCF din data de 14.12.2022 (adresa nr. 26240).  

8. S-a solicitat numirea unei comisii de analiză a activității Biroului Relații Internaționale.  

 

 

  Aprobat,                                               Întocmit,  

                Preşedinte  Senat                                                                        Secretariat Senat 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
   


