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MINUTA

Şedinţei ordinare a
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 22 februarie 2016
1. S-au aprobat candidaturile pentru funcţia de Rector al Universităţii, mandatul 2016-2020:
• Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY;
• Prof. univ. dr. ing. Gabriel LAZĂR;
• Prof. univ. dr. ing. Petru LIVINŢI;
2. S-a aprobat solicitarea de autosuspendare din funcţia de prorector cu programe de
învăţământ şi activităţi studenţeşti şi membru în Senatul Universităţii a doamnei prof. univ.
dr. Adriana-Gertruda Romedea, ca urmare a numirii în calitate de ordonator de
credite/rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (OMENCŞ nr.
3137/09.02.2016);
3. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi deşfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare, pentru anul
universitar 2016 – 2017, R-05-12;
4. S-a aprobat Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii
universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2015-2016, R-05-13.
Decanii vor transmite până la 23.02.2016 ora 15:00, Anexa 1 - Modul de susţinere a probei
1 în cadru examenului de finalizare studii de licenţă, parte a prezentului regulament, ce va fi
analizată/aprobată în şedinţa Senatului din 08.03.2016.
5. S-a aprobat revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.1101, Ediţia 5, referitoare la art.3 – structura CEAC la nivelul facultăţilor.
6. S-a aprobat componenţa Comisiei de alegeri pentru funcţia de Rector, mandatul 2016- 2020:
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă,
Membri:
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa Nistor,
Prof.univ.dr.Elena Bonta,
Prof.univ.dr. Mihai Deju,
Prof.univ.dr.Mihai Talmaciu,
Conf.univ.dr.Constantin-Bogdan Raţă
7. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului prof.univ.dr. Eduardo
Gonzáles Mazo, Rectorul Universităţii din Cadiz, Spania şi componenţa Comisiei de
analiză şi evaluare a dosarului şi de acordare a titlului
8. S-a informat Senatul în legătură cu răspunsul CNR, privind subiectul: Recomandări emise
de către unele cadrele didactice, pentru lucrările elaborate de persoane private de
libertate. Materialul face precizarea că se pot realiza evaluări ale lucrărilor ştiinţifice
elaborate de persoane private de libertate, dar numai după încheierea unor acorduri
bilaterale interinstituţionale.
Aprobat,
Preşedintele Senatului

Întocmit,
Secretar Senat

Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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