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Proces verbal, 

 Încheiat astăzi 14.03.2017 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

 

Ordinea de zi: 

1. Validarea raportului Decanului privind starea facultății în 2017. 

2. Validarea  propunerilor privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante. 

3. Validarea rapoartelor privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, aferente 

semestrului I al anului universitar 2016 – 2017. 

4. Demararea procesului de modificare a planurilor de învățământ valabile 2017 - 2020 

pentru licență ZI și ID și 2017 - 2019 pt master. 

5. Vizita ambasadorului Austriei la universitate. 

6. Diverse. 

 

1. Dl Decan a prezentat raportul privind starea facultății în anul 2017. Raportul a fost validat 

cu unanimitate de voturi. 

2. Validarea  propunerilor privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante. 

La departamentul MSTAI a fost propus un post de conferențiar, poziția 23 din statul de funcțiuni 

al departamentului. Propunerea a fost validată de către CF cu unanimitate de voturi. 

La departamentul FCTE au fost propuse 2 posturi de profesor, poziția 3 și poziția 6 din statul de 

funcțiuni al departamentului. Propunerea a fost validată de către CF cu unanimitate de voturi.   

3. Directorii de departamente au prezentat rapoartele privind evaluarea cadrelor didactice de 

către studenți pentru semestrului I al anului universitar 2016 – 2017. Rapoartele au fost validate 

cu unanimitate de voturi de către CF. 

4. Planurile de învățământ valabile 2017-2020 licență ZI și ID și 2017 - 2019 pt master 

trebuie actualizate pentru a corespunde noilor standarde ARACIS. În planurile de la licență zi 

trebuie introdusă, în anul I, disciplina obligatorie Scriere academică.  

5. Dl. Decan a anunțat programul din ziua de 22 martie 2018 când va veni în vizită  

ambasadorului Austriei. 

6. Diverse 

6.1. Practica la anul II licență trebuie să corespundă noilor norme ARACIS. 

6.2. Următorul CF va avea loc în data de 11.04.2017 ora 13.00. 

 
 

 
 

 

Decan,        A consemnat, 

Prof.univ.dr. Gabriel Brătucu     Conf.univ. dr. Ioana Chiţu 


