Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică
din 18.10.2012
La şedinţă au participat 23 membri ai Consiliului, dintre care 6 studenți.
La prima parte a ședinței a participat și doamna Prorector Magdalena Iordache-Platis, pentru a oferi
detalii asupra vizitei pe care comisia EUA o va efectua în Universitatea din București. Dânsa a menționat
că FMI este una dintre cele patru facultăți care vor fi evaluate de această comisie. Evaluarea va avea loc în
perioada 18-20 noiembrie, pe baza discuțiilor purtate cu conducerea facultății (decan și prodecani) și,
separat, cu reprezentanți ai cadrelor didactice și ai studenților.
La punctul al doilea de pe ordinea de zi, dl. Decan a repus în discuție problema revizuirii planurilor de
învățământ de la ciclul de licență, reamintind numeroasele probleme de compatibilitate dintre cursuri
precum și necesitatea actualizării programelor în acord cu cerintele RNCIS-ANC. S-a hotărât înființarea a
două comisii care vor prezenta la ședința Consiliului din decembrie propuneri pentru noile planuri de
învățământ. Din comisia de la Departamentul de Matematică fac parte: prof. Liviu Ornea, prof. Sorin
Dăscălescu, prof. Aurelian Cernea, prof. Vasile Preda sau conf. Anton Bătătorescu, prof. Sanda Țigoiu,
conf. Radu Miculescu și conf. Cristian Voica. Comisia de la Departamentul de Informatică este alcătuită
din: prof. Gheorghe Ștefănescu, prof. Victor Mitrana, prof. Florentin Ipate, prof. Denis Enăchescu, conf.
Radu Gramatovici, conf. Monica Tătărâm, lect. Marius Popescu.
Dl. Decan a precizat că este necesar ca programele de master din facultate să fie de asemenea
reorganizate. Înființarea masterului didactic va reduce numărul, oricum mic, al studenților care vor dori să
urmeze un master de cercetare în matematică. Din această cauză la Departamentul de Matematică ar trebui
organizate doar trei programe de master: unul de cercetare, unul de matematici-aplicate și unul didactic.
Comisiile menționate mai sus se vor ocupa și de reorganizarea masterelor.
La punctul al treilea de pe ordinea de zi (diverse) dl. Decan a atras atenția asupra numărului mare de
studenți din anul al treilea care nu pot finaliza studiile datorită restanțelor din anii precedenți. În urma
discuțiilor, pe baza art. 19(g) din Regulamentul pentru activitatea profesională a studenților, s-a propus
drept condiție de promovare pentru studenții din anul al doilea ca aceștia să fie integraliști. Pentru studenții
aflați în situația de a avea o restanță la sfârșitul sesiunii de reexaminare din septembrie se va organiza o
sesiune specială. Propunerea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.
Au fost avizate cadrele didactice care vor ține ore pe primul semestru, în regim de plată cu ora, și care
nu sunt titulare.
Dl. Prodecan Gramatovici a informat Consiliul că în Senatul UB s-a decis cuantumul taxelor, inclusiv
pentru recuperarea orele de laborator. S-a hotărât ca până la ședința de Consiliu din decembrie să se facă
propuneri concrete privind modul în care se vor recupera aceste ore.
S-a decis ca, până la următoarea întrunire a Consiliului FMI, directorii de departamente să prezinte
propuneri pentru criteriile de aprobare a cererilor de prelungire de activitate și de acordare a titlului de
profesor emerit.
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