Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din
28.09.2011

La şedinţă au participat 28 de membri ai consiliului, dintre care 4 studenți.
La punctul I al ordinii de zi, dl Decan a prezentat rezultatele concursurilor de ocupare a
posturilor didactice din luna septembrie. Au fost mentionate cele doua situatii speciale: o
candidată care nu a indeplinit conditiile minimale de participare la concurs (pozitia lector
49 din statul de functiuni al Departamentului de Matematica) si un candidat care s-a
retras din concurs (pozitia lector 18 din statul de functiuni al catedrei de Informatica). Au
fost validate cu unanimitate de voturi cele 7 concursuri desfasurate, fiind declarati
castigatori:
-

Gabriel Mincu – lector pozitia 49 si Monica Patriche – lector pozitia 53, la
Departamentul de Matematica;

-

Claudia Muresan – lector pozitia 16 si Daniel Dragulici – lector pozitia 17, la
catedra de Fundamentele Informaticii;

-

Gabriela Mihai – lector pozitia 14, Letitia Velcescu – lector pozitia 17 si Ruxandra
Marinescu-Ghemeci – lector pozitia 18, la catedra de Informatica.

S-a decis ca Departamentul de Informatica sa prezinte lista posturilor pe durata limitata
care sa fie scoase la concurs pe semestrul I.
La punctul al doilea al ordinii de zi s-au prezentat o serie de informatii necesare fixarii
calendarului procesului de alegeri ce urmeaza a fi declansat in luna octombrie. S-a
precizat ca in conformitate cu legea, alegerile pentru Scolile Doctorale trebuie sa urmeze
calendarul alegerilor la nivel de departamente. Se voteaza, sub rezerva unor modificari ce
ar putea fi aduse la Senatul din 30.09., anuntarea alegerilor pe 30.09., sedintele de alegeri
la nivelul departamentelor (si scolilor doctorale) pe 17.09., sedinta de Consiliu pentru
validarea alegerilor pe 18.09. Depunerea candidaturilor (pentru functia de director de
departament si pentru membri in consiliile de departament) pana pe 12.09. Consiliile de
departament vor avea cate 5 membri.
S-a stabilit numarul membrilor in viitorul Consiliu al facultatii si reprezentarea pe
departamente. In urma discutiilor si a votului au ramas 2 propuneri. Alegerea unei dintre
ele se face automat, in functie de decizia Senatului (din 30.09) in legatura cu numarul
cadrelor didactice membri ai consiliilor facultatilor – par sau impar. Astfel, cele 2

propuneri sunt: 26 cadre didactice si 9 studenti (cu reprezentare 15 matematica / 11
informatica) sau 23 cadre didactice si 8 studenti (cu reprezentare 13 matematica / 10
informatica).
Depunerile de candidaturi pentru membri in Consiliul facultatii si pentru reprezentanti in
Senatul universitatii se fac in scris.
La punctul „Diverse” al ordinii de zi au fost discutate si votate propuneri pentru Comisii
de sustinere a unor teze de doctorat:
-

doctorand Mariana Zamfir, conducator prof.dr. Ion Colojoara, comisia: Conf.dr.
V. Tigoiu(presedinte), prof.dr. M. Sabac, prof.dr. M. Olteanu (UPB), conf.dr.
I.Bacalu (UPB) – referenti;

-

doctorand Traian Preda, conducator prof.dr. Ion Colojoara, comisia: conf.dr. V.
Tigoiu (presedinte), CS I Fl. Radulescu (IMAR), prof.dr. R. Gologan (UPB),
conf.dr. M. Buneci (universitate C. Brancusi, Targu Jiu) - referenti;

-

doctorand Simona Macovei, conducator prof.dr. Ion Colojoara, comisia: conf.dr.
V. Tigoiu(presedinte), CS I D.Timotin (IMAR), CS I D.Beltita (IMAR), CS I
R.Purice (IMAR) - referenti;

-

doctorand Karen Petrosyan, conducator prof.dr. Vasile Preda, comisia: conf.dr. V.
Tigoiu(presedinte), Acad. M.Iosifescu (Academia Romana), prof.dr. Maria Tudor
(ASE), conf.dr. A. Batatorescu.

Decan,
Conf. dr. Victor Tigoiu

