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Nr. 1312/14.05.2019 

HOTĂRÂRI  

ale Consiliului al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

în ședința din 14.05.2019 ora 1200   
 

 

 

1. Se prezintă și se supun aprobării documentele ședinței BCF din data de 08.05.2019, conform PV 1260.  

2. Se ia cunoștință de adresa UBc nr. 7772 înregistrată la FȘMSS cu nr. 1275.  

3. Se avizează documentele Dep. EFPS (1272), post didactic vacant de conferențiar, poz. 9 din statul de 

funcții al departamentului EFPS. 

4. Se avizează propunerile departamentului EFPS (1271), privind componența comisiilor de concurs și de 

contestații pentru ocuparea postului didactic vacant de conferențiar, poz. 9 din statul de funcții al 

DEFPS. 

5. Se propune și se aprobă de principiu data de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului didactic 

vacant de conferențiar, poz. 9 din statul de funcții al departamentului EFPS. 

6. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare studii  2019 – licență, disertație, 

absolvire.  

7. Se aprobă comisiile de finalizare studii 2019 – licență, disertație, absolvire.  

8. Se aprobă comisia centrală de admitere la nivelul facultății. 

9. Se aprobă listele temelor colective și individuale de licență/absolvire (1278) respectiv disertație (1279) 

pentru promoția 2020.  

10. Se aprobă referatul 1248 (Șlicaru A.) organizarea disciplinei „Aplicații ale kinetoterapiei asociate 

factorilor balneoclimaterici (stg. de practică în stațiuni)” pentru studenții anului III - KMS (IF/IFR), la 

Eforie Nord în perioada 03-07.06.2019. 

11. Se aprobă solicitarea dlui Cotîrleţ (1298).  

12. Se aprobă solicitarea drei Cristuță A. (1309). 

13. Se aprobă cererea doamnei Rață M. (1296). 

14. Se aprobă cererea domnului Rață B. (1295). 

15. Se aprobă cererea doamnei Rotaru L. (1294). 

16. Se aprobă cererea doamnei Raveica G. (1297). 

17. Se aprobă lista cu studenții care beneficiază de scutire de frecvență și prelungire de sesiune pe sem. 2, 

an univ. 2018-2019 (1284).  
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18. Se aprobă tabelul cu studenții care nu beneficiază de scutire de frecvență și prelungire de sesiune pe 

sem. 2, an univ. 2018-2019 (1284/1).  

19. Se aprobă componența comisiei de acordare a locurilor de tabără, vară 2019. 

20. Se aprobă susținerea a 2 evaluări/zi (col/ver/col) în cazuri excepționale când există suprapunerea unei 

alte discipline cu Limba straină II/IV- opțional, conform orarelor activității didactice. 

21. Se aprobă susținerea a 2 evaluări/zi (col/ver/col) în cazuri excepționale când există suprapunerea unei 

alte discipline cu Stagiu de pregătire și elaborare licență/disertație, conform orarelor activității 

didactice. 

22. Se aprobă ca în sesiunea de examene să se susțină 2 examene la interval de 2 zile în loc de 3 zile (caz 

excepțional la 1 grupa de EFS IF an 2).   

23. Se reamintește de desfășurarea cursului festiv al absolvenților din data de 15.05.2019. 

24. Se propune și se aprobă numirea domnului Prof.univ.dr. Grapă Florin ca responsabil cu buna organizare 

şi desfăşurare a Campionatului Naţional Universitar de Volei Feminin, care va avea loc la  

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în perioada 17-19.05.2019. 

25. Se aprobă solicitarea studentului Crăciun M. - an III EFS IFR (1287). Se hotărăște ca dna prof.univ.dr.  

Dobrescu T. să fie coordonator de lucrare.  

 

 

 

 

                                             Decan,                                                                                   

                           Conf.univ.dr. Raţă Bogdan-Constantin                                                                                                                                                                                

                                    


