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MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 22 februarie 2018
1. S-a aprobat ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de licenţă, R-05-10 (document nr. 2547). Actualizarea
vizează noi reglementări privind modalitatea de susţinere a examenelor.
2. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de master, R-05-11 (document nr. 2548).
3. S-a aprobat, în unanimitate, corectarea omisiunii din procesul-verbal al şedinţei din data 06.02.2018
referitoare la consemnarea aprobării adreselor transmise de către facultăţi: Tabelele centralizatoare
cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim plata cu ora, semestrul II, anul universitar 2017-2018,
(adresele nr. 1943÷1946;1949; 1950/1÷3;1677;1907÷1913;1908/12;1909/14;1805,1806;1875÷1878;
1826). Acestea au fost incluse în procesul-verbal al prezentei şedinţe.
4. S-a aprobat adresa SSU referitoare la actualizarea Taxelor aplicabile pentru anul universitar 2018-2019
(document nr. 2374).
5. S-a aprobat revizia 2, ediţia 8 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
pentru anul 2017, R-08-03 (document nr. 2711).
6. S-a aprobat solicitarea DPPD referitoare la organizarea programului de formare psihopedagogică, nivelul
II, postuniversitar, în două semestre, în conformitate cu hotărârea Senatului universitar din 20.11.2017
(adresa nr. 2428).
7. S-a aprobat demararea procedurii privind evaluarea periodică/acreditarea a două programe de studii din
cadrul Facultăţii de Litere, respectiv: O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)-Limba şi
literatura română şi Programul pregătitor de limba română pentru cetăţeni străini (adresele nr. 2694,
2693). Pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetăţeni străini, care intră în procedura de
acreditare, se supune aprobării şi Planul de învăţământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019,
conform solicitării ARACIS (adresa nr. 2693/1).
8. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Litere, cu privire la corectarea unor greşeli de tehnoredactare apărute
în următoarele documentele: Statul de funcţii al departamentului LLRŞC, poz.13, şi poz. 17; Structura
anului universitar 2017-2018 pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetăţeni străini; şi
Structura anului universitar 2017-2018 pentru studii de conversie profesională şi Tabel centralizator
plata cu ora (adresele 2768/1÷4).
9. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Inginerie referitoare la corectarea erorii de tehnoredactare din Statul
de funcţii al Departamentului Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor (adresa nr. 2689).
10. S-a informat Senatul universitar cu privire la decizia Facultăţii de Ştiinţe Economice de a redistribui o
bursă socială studentului Adiaconiţei N. Adrian-Neculai, începând cu data de 26.01.2018, (adresa nr.
2661).
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