Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Informare asupra SedinŃei Consiliului FacultăŃii
din data de 22 aprilie 2010
ŞedinŃa s-a desfăşurat conform Ordinei de zi,.
La punctul 1. – Propuneri de cursuri opŃionale, s-au luat următoarele decizii:
a. S-a aprobat lista cursurilor opŃionale de matematică propuse pentru anul III,
Domeniul de licenŃă Matematică, toate specializările, anul universitar 2010-2011, cât şi
portofoliul de cursuri opŃionale din care se vor alege pe viitor cursurile care se vor
propune în fiecare an.
b. S-a aprobat lista cursurilor opŃionale de informatică propuse de Departamentul de
Informatică, pentru anul III, Domeniul de licenŃă Matematică, specializarea MatematicăInformatică şi Domeniul de licenŃă Informatică, anul universitar 2010-2011.
c. Lista şi conŃinutul cursurilor opŃionale de informatică propuse de Departamentul
de Matematică, pentru anul III, Domeniul de licenŃă Matematică, specializarea
Matematică-Informatică şi Domeniul de licenŃă Informatică, anul universitar 2010-2011,
vor fi definitivate în şedinŃa Consiliului Departamentului de Informatică, programată
pentru data de 28 aprilie 2010, orele 12:00, la care sunt invitaŃi să participe toŃi
propunătorii acestor cursuri.
La punctul 2. – Diverse, au fost dezbătute următoarele subiecte:
a. A fost aprobată Comisia pentru susŃinerea tezei de doctorat de către studentul Dan
Claudian Voinescu, conducător ştiinŃific: prof. dr. Victor Mitrana, formată din:
conf. dr. Radu Gramatovici (preşedinte), prof. dr. Ioan Tomescu, C.S.I dr.
Gheorghe Păun (Academia Română), prof. dr. Tudor Bălănescu (Univ. din
Piteşti).
b. Departamentul de Matematică a informat asupra acŃiunii de actualizare a
planurilor de învăŃământ corespunzătoare Domeniului de licenŃă Matematică. S-a
decis ca acestea să fie discutate în următoare şedinŃă de Consiliu.
c. S-a decis ca perioada de pregătire pentru examenele de definitivat şi gradul II să
fie: 12-17 iulie 2010.
d. S-a decis ca datele corespunzătoare susŃinerii licenŃei şi dizertaŃiei în sesiunea
iunie 2010 să fie următoarele:
• 17-18 iunie 2010: susŃinerea probelor scrise de licenŃă (pe sistem
preBologna)
• 21-23 iunie 2010: susŃinerea lucrărilor de licenŃă şi dizertaŃie.
Cataloagele pentru examenul de susŃinere a lucrărilor de licenŃă şi dizertaŃie vor
conŃine câte 2 note (una pentru lucrare şi cealaltă pentru susŃinere) pentru fiecare
membru al comisiei de examinare. Comisiile de examinare vor avea repartizate un
număr rezonabil de studenŃi, care să permită evaluarea corectă a tuturor lucrărilor.
e. S-a decis ca admiterea în anul I de LicenŃă şi anul I de Master să se susŃină în
sesiunea iulie 2010, după cum urmează:
• 17 iulie 2010: admitere Domeniul de LicenŃă Informatică
• 18 iulie 2010: admitere Domeniul de LicenŃă Matematică

19 iulie 2010: testul suplimentar de admitere la Master (pentru absolvenŃii
altor Domenii de licenŃă, decât Matematică sau Informatică)
• 20 iulie 2010: proba scrisă pentru admitere la Master (ambele Domenii,
toate specializările)
• 22 iulie 2010: proba orală pentru admitere la Master (ambele Domenii,
toate specializările)
f. În perioada 29-30 aprilie 2010, vor avea loc „Zilele porŃilor deschise” în
Facultatea de Matematică şi Informatică.
g. AsociaŃia studenŃilor din Facultatea de Matematică şi Informatică şi-a prezentat
raportul anual de activitate.
h. Dl. Decan a prezentat aspectele discutate în ultimile şedinŃe de Senat, respectiv
Consiliu de AdministraŃie, în ceea ce priveşte situaŃia financiară a facultăŃii şi
previziunile pentru anul universitar 2010-2011.
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