UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 26420/1/ 10.12.2019
MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 10 decembrie 2019
1. Senatul universitar a fost informat că, în data de 13 decembrie 2019, ora 11.00, în Aula
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc ședința festivă pentru conferirea titlului de
Doctor Honoris Causa al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului prof.univ.dr. Paul
MARINESCU, de la Universitatea din București.
2. S-au aprobat Comisiile de concurs şi comisiile de soluționare a contestaţiilor pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020,
după cum urmează:
• postul didactic vacant de şef lucrări, poz. 14 din statul de funcţii al Departamentului
Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie (adresele nr. 26258, 26259).
• postul didactic vacant de asistent, poz. 12 din statul de funcţii al Departamentului de
Inginerie și Management, Mecatronică, Facultatea de Inginerie (adresele nr. 26257,
26259).
• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 9 din statul de funcţii al Departamentului
Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară, Facultatea de Științe economice
(adresele nr. 26412, 26413).
• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 17 din statul de funcţii al
Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă, Facultatea de Științe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății (adresa nr. 26294, 26297).
• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 18 din statul de funcţii al
Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă, Facultatea de Științe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății (adresa nr. 26295, 26297). Comisiile se aprobă în
unanimitate.
• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 19 din statul de funcţii al
Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă, Facultatea de Științe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății (adresa nr. 26296, 26297/10.12.2019). Se aprobă
comisiile, în unanimitate.
3. S-a aprobat Raportul de autoevaluare al Școlii de Studii Doctorale, pentru anul universitar 20182019 (adresa nr. 26294).
4. S-au aprobat propunerile pentru acordarea unor burse de voluntariat studenților, în conformitate cu
Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență (adresele nr.
26031, 26031/1; 26405).
5. S-a aprobat solicitarea pentru acordarea calității de profesor universitar dr. ing. asociat domnului
CSI dr.ing. Mihai C. NICOLESCU, secretar general al Academiei de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești” București (adresa nr. 26033).
6. S-a aprobat solicitarea directorului DPPD, doamna conf.univ.dr. Carmen-Violeta Popescu,
referitoare la parcurgerea, de către studenții de la specializarea KTO, a activităților de curs și de
seminar aferente disciplinei Instruire Asistată de Calculator, în semestrul II al anului universitar
2019-2020 (adresa nr. 25879).
7. S-a aprobat solicitarea directorului DPPD, doamna conf.univ.dr. Carmen-Violeta Popescu, cu
privire la susținerea colocviului de admitere la gradul didactic I, pentru seria 2020-2022, în zilele
de 28, 29 și 30 ianuarie 2020 (adresa nr. 26306).
8. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data
de 01.12.2019 (adresa nr. 25863).
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9. S-a aprobat solicitarea doamnei Olaru C. Oana Elena, absolventă a programului de studii
universitare de licență, IF - Contabilitate, de la Facultatea de Științe Economice pentru susținerea
examenului de licență la Universitatea Danubius din Galați (adresa nr. 25861).
10. S-a aprobat componența comisiei pentru organizarea colocviului, aferent stagiului de practică
efectuat de către studenții din grupul țintă al proiectului POCU/320/6/21/121221- „Inserția pe
piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, la partenerii agenți economici cu care s-au încheiat
acorduri de parteneriat (adresa nr. 26053).
11. S-au aprobat responsabilii domeniilor de master din cadrul UBc (adresa nr. 25994). Rectorul va
emite decizii în acest sens.
12. S-a aprobat revizia 1, ediţia 3 a Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit
pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-12.01-05 (document nr. 26339).
13. S-a aprobat Raportul de activitate pe anul universitar 2018-2019 privind realizarea obiectivelor
didactice şi de cercetare ştiinţifică (document nr. 26040).

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Întocmit,
Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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