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HOTĂRÂRI  

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

în ședința extraordinară din 20.06.2019 ora 915   

 
 

 

 

1. Se prezintă adresa UBc nr 10891/19.06.2019. Se propune și se aprobă ca desfășurarea concursului de 

ocupare a postului vacant de conf., scos la concurs pe semestrul II (2018-2019) să fie în data de 

05.07.2019, ora 10, sala D322. 

2. Se propune și se aprobă sesiune extraordinară de reexaminări, pentru studenții anului terminal, care mai 

au o singură disciplină nepromovată. 

3. Se propune și se aprobă ca studenții din anul terminal master să se înscrie la examenul de disertație din 

sesiunea iulie 2019 inclusiv în data de 28.06.2019. 

4. Se aprobă solicitările unor cadre didactice respectiv propunerile departamentelor KTO și EFPS (1603, 

1622, 1787, 1790, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797). 

5. Se aprobă solicitarea dlui Alexe D. privind înlocuirea sa din comisia de licență de la SPM, sesiunea 

iulie 2019 (1789). Se propune și se aprobă modificarea comisiei pentru finalizarea studiilor de licență, 

pentru programul de studii Sport și performanță motrică, sesiunea iulie 2019. 

6. Se aprobă cererea domnului Șalgău S. (1785). 

7. Se aprobă cererea domnului Galeru O. (1793). 

8. Se prezintă cererea absolventului Nosec V. (1769). Se aprobă desemnarea d-nei Sandovici A. ca și 

coordonator de lucrare de licență. 

9. Se discută cererea studentului Popa R.M. (1473). Se aprobă titlul recomandat de CF ”Studiu privind 

pregătirea fizică specifică în perioada de acumulare la sportivii de schi fond”. 

10. Se ia cunoștință de adresa UBc 10197. Se aprobă în unanimitate propunerile dlui decan privind 

repartizarea cifrei de școlarizare pentru românii de pretutindeni, nivel licență și master. 

11. Se aprobă cererea d-lui prof.univ.dr. Acsinte A. (1784), plata multiplicare curs. 

12. Se aprobă ca absolvenții care finalizează studiile până pe 28.06.2019 să depună dosarele de înscriere la 

examenul de licență până pe data de 01.07.2019 iar ceilalți care au restanțe, reexaminări să depună 

dosarele de licență pe măsură ce finalizează studiile, până la data de 05.07.2019.  

13. Se stabilește întâlnirea comisiei de tabere cu beneficiarii, astfel: 24.06.2019, ora 11, sala D307. 

 

 

 

 

 

                                             Decan,                                                                                   

                           Conf.univ.dr. Raţă Bogdan-Constantin                                                                                                                                                                      
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