
 

Hotărâri ale Consiliului Facultății din data de 21.09.2021 

1. CF a aprobat  Fișele de disciplină pentru anul universitar 2021-2022. 
2. CF a aprobat  coordonatorii programelor de studii: IF, ID și Master, pentru anul 
universitar 2021-2022. 
3. CF a aprobat  coordonatorul/responsabilul ID pe facultate, pentru anul universitar 
2021-2022. 
4. CF a aprobat  coordonatorul Erasmus pe facultate, pentru anul universitar 2021-
2022. 
5. CF a aprobat  componența comisiei de selecție, echivalare și recunoaștere a creditelor 
transferabile, pentru anul universitar 2021-2022. 
6. CF a aprobat cererile depuse de cadrele didactice asociate, pentru anul universitar 
2021-2022. 
7. CF a aprobat  comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material, 
pentru anul universitar 2021-2022.  Criteriile specifice pentru acordarea bursei de merit 
la FSEAA sunt: media minim 8,50. Criteriile de deparatajare sunt: 
Pentru anul I licenta : 1.Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – 
examen scris; 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen 
scris 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului E) d  
Pentru anul II și III licența, media din sem I 2020 – 2021. 
Pentru anul I Master Media anilor de studii de la nivel licență 2.Nota probei I de la 
examenul de licență. 3)   Nota probei II - susținerii lucrării de licență 
Pentru anul II master, media din sem I 2020 – 2021 
8. CF a aprobat  tutorii programelor de Licență/Master, pentru anul universitar 2021-
2022. 
9. CF a aprobat  comisiile de evaluare și asigurare a calității la nivel de departamente. 
10. CF a aprobat  tutorii pentru practica de specialitate de la programele de 
Licență/Master, pentru anul universitar 2021-2022. 
11. CF a aprobat  Planul operațional pentru anul universitar 2021-2022. 
12. CF a aprobat  comisia de cazare la nivel de facultate. 
13. CF a aprobat  responsabilul CICOC la nivel de facultate. 
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14. CF a aprobat  responsabilul ALUMNI la nivel de facultate. 
15. CF a aprobat  grila de salarizare pentru plata cu ora la activitățile desfășurate la 
programele ID. 
16. CF a aprobat  structura anului universitar 2021-2022 specifică Facultății de Științe 
economice și administrarea afacerilor. 
17. CF a aprobat planurile de învățământ, pentru anul universitar 2021-2022. 
 
 

 

Decan,                                                                                         A consemnat,  

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

  


