Informare asupra şedinŃei Consiliului FacultăŃii de Matematică şi Informatică din
27.04.2011

La şedinŃă au participat 35 de membri ai consiliului, dintre care 2 studenŃi, precum şi
administratorul şef.
La punctul I al ordinii de zi, dl Decan a informat asupra posibiltăŃii ca unele examene
restante să fie date chiar în timpul sesiunii, nu doar în presesiune, a cerut mai multă
exigenŃă la examene şi a reamintit că în fiecare sală de examen trebuie să fie două cadre
didactice.
S-a cerut ca ambele departamente să-şi definitiveze listele de cursuri opŃionale care vor fi
propuse studenŃilor pînă pe 12 mai, urmînd ca studenŃii să poată depune opŃiuni pînă pe 9
iunie. S-a propus menŃinerea numărului de cursuri opŃionale de anul trecut.
Dl Decan a reamintit că pînă pe 30 mai trebuie depuse autoevaluările cadrelor didactice.
De asemenea, va continua evaluarea cursurilor de către studenŃi, deocamdată tot pe suport
de hîrtie. S-a reamintit că pînă pe 20 mai trebuie întocmite dosarele de evaluare periodică
pentru domeniile de licenŃă Mate-Info, Mate-Aplicate, Informatică precum şi pentru
masterele ID (care se vor înlocui cu mastere cu frecvenŃă redusă).
Dl Decan a anunŃat că acei colegi care au ieşit la pensie în timpul acestui an academic au
primit, conform hotărîrii Senatului U.B., calitatea de „Profesor emerit”.
Dl Conf. dr. Radu Gramatovici a prezentat un material despre situaŃia Departamentului de
Tehnologia InformaŃiei şi a propus preluarea lui de către FMI, explicînd avantajele şi
problemele care pot apărea. Prof. dr. H. Georgescu a opinat că o asemenea decizie nu
poate fi luată fără consultarea largă a tuturor membrilor celor două catedre de
informatică. Prof.dr. Gh. Ştefănescu s-a arătat de acord cu preluarea, explicînd că,
oricum, acest lucru trebuie să se întîmple; a subliniat şi că este vorba despre o decizie
strategică. Prof. dr. D. Popescu şi I. Roşca au susŃinut propunerea. Trecîndu-se la vot,
propunerea a fost aprobată cu 1 vot împotrivă şi o abŃinere.
În încheiere, dl Decan a anunŃat datele examenului de admitere la licenŃă: 16, respectiv 17
iulie 2011 şi a explicat de ce nu se poate încă stabili data examenului de admitere la
master.
Secretar ştiinŃific,
Prof. dr. Liviu Ornea

