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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 26 martie 2015
1. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2015-2016, R-05-12, E10R0,
nr. înregistrare 3307.
2. S-a aprobat Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii
universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2014-2015, R-05-13, E7R0, nr. înregistrare
3923.
3. S-a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de
abilitare la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-04, E1R0, nr. înregistrare 4334.
4. Se aprobă în unanimitate (29 de voturi) Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2014 de
către Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrat cu numărul 5161.
5. S-au aprobat, în unanimitate: Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2014 de către
Comisia de control al activității Rectorului și Direcției general administrative (CCARDGA),
înregistrat cu nr. 4203, Raportul de activitate al Comisiei de cercetare științifică și relații
internaționale pentru anul 2014, înregistrat cu nr. 3246, Raportul de activitate al Comisiei
pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi
studenţeşti pentru anul 2014, înregistrat cu nr. 4486, Raportul privind activitatea desfășurată în
anul 2014 de către Comisia pentru relațiile cu mass-media și promovare a imaginii
Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrat cu nr. 5279.
6. S-au aprobat referatele 4758 – Facultatea de Litere, 5150 – Facultatea de Științe (Departamentul
de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului) și 5278 – FȘMSS prin care se solicită modificarea
structurilor anului universitar 2014/2015. Această schimbare este necesară deoarece perioada
pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se suprapune cu examenul de titularizare.
7. S-a aprobat referatul 2907, prin care Facultatea de Științe Economice solicită inițierea
programului de studii universitare de master Managementul și administrarea afacerilor mici și
mijlocii, IF, cu durata de 2 ani, în cadrul Departamentului marketing și management.
8. S-a aprobat referatul 4340, prin care domnul lector Lupu, doamna prof. Cojocariu și doamna
lector Mâță propun programele de formare continuă ale DPPD pentru care solicită depunerea
dosarelor la MECȘ, în vederea acreditării.
9. S-a aprobat referatul 3891, prin care Facultatea de Științe propune taxa de studii, de 3300 lei,
pentru masterul nou în domeniul Biologie: Biologie medicală.
10. S-a aprobat cererea 2972, prin care doamna Pănican (Foltea) C. Maria-Cristina (promoția 2008,
Istorie) solicită susținerea examenului de licență, sesiunea iulie 2015, la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iași.
11. S-a aprobat cererea 2070, prin care doamna Naiman A. Diana-Valentina (promoția 2011,
Engleză-Română) solicită susținerea examenului de licență la Universitatea din Craiova.
Avizat,
Preşedintele şedinţei

Întocmit,
Secretar Senat
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Aprobat,
Preşedintele Senatului
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