Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din
14.07.2011
La şedinţă au participat 26 de cadre didactice și 5 studenți.
La punctul 1 al ordinii de zi, dl Decan a informat Consiliul asupra contextului în care se cer propuse
standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice de asistent și lector. După discuții la care au
participat mai mulți membri ai consiliului, au fost votate în unanimitate următoarele standarde minimale
locale (care se adaugă cerințelor minimale din Legea 1/2011):
1. Asistent pe perioadă determinată (domeniile matematică și informatică): doctorand; media anilor
de licență ≥ 8,50; media anilor de master ≥9.
2. Asistent pe perioadă nedeterminată, matematică: 1 articol ISI într-o revistă cu Scor Relativ de
Influență (SRI) ≥ 0,4.
3. Asistent pe perioadă nedeterminată, informatică: 1 articol BDI.
4. Lector, matematică: 3 articole dintre care 2 ISI, unul dintre acestea cu SRI ≥ 0,5.
5. Lector, informatică: 2 articole dintre care 1 ISI, sau 4 articole dintre care 3 BDI sau proceedingsuri internaționale, sau 7 articole dintre care 2 BDI sau proceedings-uri internaționale.
Mai mulți colegi au subliniat că în metodologia de concurs care se va elabora se va pune accent pe
verificarea competenței didactice a candidaților.
La punctul al 2-lea al ordinii de zi, au fost aprobate comisiile de doctorat pentru d-na Alina Daniela
Vîlcu și pentru d-na Carmen Pricină (căreia i s-a aprobat și schimbarea titlului tezei de doctorat).
S-a aprobat în unanimitate propunerea de a se elimina testul suplimentar pentru înscrierea la examenul
de admitere la master.
A fost aprobată cu 2 abțineri propunerea Conf.dr. Radu Gramatovici ca absolvenții cei mai merituoși
(situați între primii 5% în promoția lor) ai programelor de licență în informatică ai universităților din
București, Iași, Cluj și Timișoara să poată fi admiși la master fără examen. Numărul locurilor
atribuibile astfel nu va putea depăși 10% din numărul disponibil.
În încheiere, dl Bogdan Stoica a anunțat că noul reprezentant al studenților în Biroul de Conducere al
FMI va fi d-ra Andreea Ionașcu.
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