UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 7805/1/20.05.2020

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 20 mai 2020

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea
ordinii de zi, a documentelor și votul senatorilor s-a realizat online, pe e-mail.
1. S-a aprobat înlocuirea din funcția de responsabil al programului de master IAST/IA a domnului
prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, cu doamna conf.univ.dr. Gloria Crișan (conform adresei Facultății de
Științe, nr. 7185). Modificarea are avizul CF și aprobarea CA.
2. S-au aprobat modificările la Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu
ora pe semestrul II, anul universitar 2019-2020 înaintate de Facultatea de Științe, Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic (conform adresei nr. 6893).
3. S-au aprobat tarifele orare propuse pentru salarizarea personalului implicat în derularea proiectelor
FDI, POCU, ROSE etc. (conform adresei Serviciului RU nr. 7427).
4. S-a aprobat propunerea CA referitoare la taxele de recuperare activități didactice, respectiv:
„ Recuperarea activităților practice (laborator etc.) în regim modular, intensiv, conform Ghidului
privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a
anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anul universitar 2019 – 2020, R-05-24, se
face fără plata taxei de recuperare laborator”.
5. S-a aprobat Ghidul metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de sustinere a
gradului didactic I, ȋn invăţămȃntul preuniversitar, conform adresei MEC nr. 91541/18.05.2020,
(adresa nr. 7654 și document nr. 7801).
6. S-a informat Senatul universitar cu privire la noi reglementări legale apărute (adresele nr. 7487,
7488, 7513; 7670, 7669; 7668, 7671; 7743, 7744).
7. S-a aprobat inițierea demersurilor la MEC pentru a primi un număr de locuri pentru licență, master și
doctorat, cel puțin la nivelul anului trecut.
8. S-a aprobat revizia 1, ediția 1 a Ghidului privind măsurile organizatorice și normele de conduită
pentru evitarea infectării cu COVID-19 în campusurile universității, începând cu 15.05.2020, R-1202 (document nr. 7802). Revizia se referă la alinierea la reglementările legale în vigoare.
9. S-a aprobat revizia 1, ediția 1 a Ghidului privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și
cantina universității începând cu 15.05.2020, R-12.02.02-04 (document nr. 7803). Revizia se referă
la alinierea la reglementările legale în vigoare.
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