UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 9727/1/19.06.2020

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 19 iunie 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 revizia 4, ediția 9 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr.
9141).
2. S-a aprobat repartizarea cifrei de școlarizare (locuri bugetate) pentru admiterea în anul universitar
2020-2021 (adresa nr. 9057).
3. S-au aprobat documentele cu privire la situația resursei umane (cadre didactice) la data de
01.06.2020 și măsurile din Anexa 1 (adresele nr. 9556 și 9556/1,2).
4. S-au validat rezultatele alegerilor pentru funcțiile de director de departament și membru în Consiliul
departamentului, mandatul 2019/2020-2023/2024, de la Facultatea de Inginerie, pe locurile rămase
vacante (extras proces-verbal ședință CF, nr. 8831).
5. S-a aprobat adresa nr. 9078 transmisă de ȘSD.
6. S-a aprobat reducerea cuantumului taxei de înscriere la concursul de admitere online (adresa nr.
9208).
7. S-a aprobat ediția 17, revizia 0, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare
pentru anul universitar 2020-2021, R-05-12 (document nr. 9720).
8. S-a aprobat ediția 2, revizia 0 a Ghidului privind norme metodologice pentru organizarea și
desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de
admitere 2020, R-05-27 (document nr. 9719).
9. S-a aprobat ediția 2, revizia 0 a 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. (document nr. 9724).
10. S-a informat Senatul universitar că, în ședința extraordinară a Comisiei de etică și deontologie
profesională universitară din UBc desfășurată în data de 19.06.2020, domnul prof.univ.dr. Vasile
SPIRIDON a fost ales în funcția de președinte al comisiei (P-V CEDPU a UBc nr. 9686)

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Secretariat Senat
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