UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 11685/1/16.07.2020

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 16 iulie 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 ca, pentru perioada vacanţei de vară, documentele urgente să fie aprobate în Biroul Senatului,
urmând ca, în prima şedinţă de Senat din luna septembrie, acestea să fie aprobate şi de către Senatul
universitar.
2. S-au aprobat, propunerile DGA cu privire la măsurile urgente ce se impun, pentru evitarea riscului de
infectare cu SARS-COV-2, ca urmare a situației ivite la Facultatea de Litere (adresa nr. 10938). Măsurile au
fost incluse în Ghidul privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu
COVID-19 în campusurile universității, începând cu 15.05.2020, R-12-02 (Anexa 1).
3. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la scutirea de la plata taxei de admitere, în sesiunea
iulie 2020, pentru candidații care au diplomă de participare la workshop-ul educațional „Ingineria – carieră
de succes” (adresa nr. 10998).
4. S-a aprobat adresa SSU privind stabilirea taxei de retragere de la studii pentru studenții non-EU și a regulilor
de restituire a taxei de studii (adresa nr. 10180).
5. S-a aprobat cererea pentru prelungirea perioadei de activitate până la 30.09.2020 ca urmare a împlinirii
vârstei de pensionare a domnului prof.univ.dr. Adrian Stelian GHENADI, cadru didactic titular la
Departamentul IMSI, Facultatea de Inginerie, (adresa nr. 10990).
6. S-a aprobat cererea privind modificarea perioadei concediului de odihnă, înaintată de domnul prof.univ.dr.
Mihai Talmaciu (adresa nr. 10538).
7. S-a informat Senatul universitar cu privire la:
• adresa MEN nr. 10185/29.06.2020;
• noile modificări legislative, respectiv Legea 103/02.07.2020 (adresa nr. 10581).
• punctul de vedere solicitat avocatului UBc cu privire la documentele pentru dosarul de burse.
8. S-a aprobat solicitarea FȘMSS cu privire la modificarea unor articole din Regulamentul de organizare și
desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de
specializare pentru anul universitar 2020-2021, R-05-12 (adresa nr. 11641).
9. S-a aprobat revizia 3, ediția 2 a Metodologiei pentru alegerea și desemnarea membrilor CSUD din cadrul
UBc, R-13-03 (document nr. 11681).
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