Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică
din 20.12.2012
La şedinţă au participat 24 de membri ai Consiliului, dintre care 6 studenți.
La punctul întâi de pe ordinea de zi s-au aprobat criteriile pentru acordarea titlului de profesor
emerit. S-a decis cu 22 de voturi pentru și două împotrivă ca profesorii consultanți să primească
titlul de profesor emerit, dacă au deținut titlul de conducător de doctorat și cel puțin un doctorand
îndrumat a obținut titlul de doctor. Pentru profesorii pensionați după intrarea în vigoare a noii legi
a învățământului, precum și pentru profesorii care se vor pensiona de aici înainte, criteriile sunt:
• La Departamentul de Matematică: (1) îndeplinirea standardelor actuale din facultate
pentru ocuparea unui post de profesor, luând în calcul punctajul pentru întreaga
activitate; (2) publicarea unei monografii, curs de specialitate etc. (criterii adoptate cu
17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri).
• La Departamentul de Informatică: (1) deținerea titlului de conducător de doctorat; (2)
obținerea titlului de doctor de către cel puțin un doctorand îndrumat (criterii adoptate
cu unanimitate de voturi).
Pentru aprobarea cererilor de prelungire a activității la pensionare au fost adoptate cu unanimitate
de voturi următoarele criterii:
• La Departamentul de Matematică: (1) îndeplinirea standardelor actuale din facultate
pentru ocuparea unui post de profesor, luând în calcul punctajul pentru întreaga
activitate; (2) evaluare favorabilă de către studenți a cursurilor și seminariilor predate.
• La Departamentul de Informatică: (1) evaluare favorabilă de către studenți a cursurilor
și seminariilor predate; (2) predarea unor cursuri variate; (3) predarea unor cursuri care
sunt dificil de acoperit de către alte cadre didactice; (4) număr mare de lucrări de
licență și disertație conduse.
La punctul al doilea de pe ordinea de zi, directorii celor două departamente au prezentat o
informare asupra activității Comisiilor didactice privind elaborarea noilor programe de studiu. De
asemenea, s-a hotărât continuarea discuțiilor pentru reorganizarea programelor de master, în pofida faptului că activitatea ARACIS este suspendată în prezent.
La punctul al treilea de pe ordinea de zi (diverse):
• S-a anunțat că toate cadrele didactice care țin ore în regim de plată cu ora trebuie să
semneze un contract special.
• Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înființarea Faculțății de Științe din București, sa decis organizarea unei conferințe de matematică (participanți alumni ai Facultății de
Matematică și Informatică).
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