
 

Hotărâri ale Consiliului Facultății din data de 15.09.2020 

 

1. CF a aprobat rezultatelor următoarelor concursuri didactice - sesiunea 
septembrie 2020:  
- profesor poziția 8, profesor poziția 11, profesor poziția 12, conferențiar 

poziția 25,  la departamentul MTSAI, 
- conferențiar poziția 16, conferențiar poziția 17, conferențiar poziția 18, la 

departamenul FCTE, 
- conferențiar poziția 11, la departamentul MIE. 

2. CF a aprobat Fișele de disciplină pentru anul universitar 2020-2021. 
3. CF a aprobat coordonatorii programelor de studii: IF, ID și Master pentru anul 

universitar 2020-2021. 
4. CF a aprobat coordonatorul ID pe facultate pentru anul universitar 2020-

2021. 
5. CF a aprobat coordonatorul Erasmus pe facultate pentru anul universitar 

2020-2021. 
6. CF a aprobat componența comisiei de echivalare și recunoaștere a creditelor 

transferabile pentru anul universitar 2020-2021.  
7. CF a aprobat componența comisiei de selectie, echivalare si recunoastere a 

perioadelor de studii sau practică în cadrul mobilitatilor prin programul 
Erasmus + pe facultate.  

8. CF a aprobat cererile depuse de cadrele didactice asociate pentru anul 
universitar 2020-2021. 

9. CF a aprobat componența comisiei de acordare a burselor și a altor forme de 
sprijin material pentru anul universitar 2020-2021. 

10. CF a aprobat tutorii programelor de Licență / Master pentru anul universitar 
2020-2021.  

11. CF a aprobat  componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la 
nivel de departamente. 
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12. CF a aprobat tutorii pentru practica de specialitate de la programele de 
Licență / Master, pentru anul universitar 2020-2021. 

13. CF a aprobat Planul operațional pentru anul universitar 2020-2021. 
14. CF a avizat cererile doctoranzilor pentru acordarea unei perioade de grație 

sau de prelungire de 1 an. 
15. CF a validat punctele atribuite pentru criteriile 3 și 4 - din cadrul Competiției: 

Gradații de merit personal didactic 2020. 
 

 
 
 

 

Decan,                                                                                          A consemnat,  

Prof. dr. Gabriel Brătucu                                                        Conf. dr. Ioana Chițu 

  


