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S-a aprobat ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de pază, ISCIR,
situații de urgență, securitate și sănătate în muncă din cadrul UBc, R-12.04-03 (document nr. 4875).
S-a aprobat revizia 4, ediţia 8 a Regulamentului de normare și salarizare, R – 12.01-02 (document nr.
5181). Modificarea Art.37 din acest regulament a fost discutată în şedința CA din data de 21.03.2019.
S-au aprobat propunerile de acordare a titlului de Doctor Honoris Cauza şi componenţa Comisiei de
analiză şi evaluare a dosarului pentru prof.univ.dr. Carmen-Mihaela CREŢU de la Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educației, din cadrul Univesităţii „Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi (conform adresei
nr. 4829, înaintată de Facultatea de Litere).
S-a aprobat încetarea activităţii domnului Tâmpu Nicolae-Cătălin, în cadrul Comisiei de etică, datorită
revenirii în activitate a doamnei conf.univ.dr.ing. Alisa Aruş (conform cererii nr. 4121).
S-a aprobat „Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic”, la data de
04.03.2019 (document nr. 3868).
S-a aprobat „Planul operațional instituțional pentru anul 2019”, (document nr. 4956) care conține şi
propuneri ale facultăților referitoare la înființarea/blocarea unor programe de studii, evaluarea/
monitorizarea modificărilor acestora prin alinierea la cerinţele ARACIS şi urmărirea aprobării lor în
Senatul universitar.
S-a aprobat „Raportul privind activitatea desfăşurată de către Senatul Universităţii ,,Vasile Alecsandri”
din Bacău în anul 2018” (document nr. 4532).
S-a aprobat demararea procedurii de evaluare periodică ARACIS, a programului de studii universitare de
licenţă Marketing, IF (document nr. 5184).
S-a prezentat şi aprobat Raportul de activitate pe anul 2018 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău (document nr. 4954), având ca anexă „Raportul Comisiei de etică şi deontologie profesională
universitară pe anul 2018 (document nr. 4539).
S-au aprobat:
• Raport privind analiza sistemului integrat de management al universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău pentru anul 2018 (document nr. 4955);
• Raport privind stadiul sistemului de management al siguranţei alimentelor la cantina UBc, pentru
anul 2018 (document nr. 4760);
S-a aprobat „Raportul de autoevaluare a Şcolii de Studii Doctorale, din cadrul IOSUD – UBc” în vederea
reacreditării acesteia.
Președintele Senatului universitar a atras atenţia asupra faptului că trebuie evitate suprapunerile
calificărilor obținute prin finalizarea programelor de studii de licenţă cu cele de master.
S-au prezentat concluziile vizitei ARACIS pentru evaluarea programelor de studii - Inginerie și
Management în Alimentația Publică și Agroturism şi Design Industrial din cadrul Facultăţii de Inginerie.
Aprobat,
Preşedintele şedinţei
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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