Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică
din 21.11.2012
La şedinţă au participat 22 membri ai Consiliului, dintre care 4 studenți.
La punctul întâi de pe ordinea de zi s-au inițiat discuțiile privind criteriile pentru acordarea
titlului de profesor emerit. Dl. Decan a precizat că, în conformitate cu Regulamentul UB pentru
acordarea titlurilor onorifice, o parte dintre profesorii deja pensionați (incluzând profesorii
consultanți) nu pot primi titlul de profesor emerit, deoarece acesta se acordă la pensionare. Dl.
Decan a propus ca toți profesorii pensionați să aibă acest drept, dacă îndeplinesc criteriile care vor
fi stabilite de către Consiliul FMI. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Directorii celor două departamente au făcut propuneri de criterii pentru aprobarea cererilor de
prelungire a activității la pensionare. La Departamentul de Matematică acestea sunt: (1) evaluare
favorabilă de către studenți a cursurilor și seminariilor predate; (2) îndeplinirea standardelor
actuale din facultate pentru ocuparea unui post de profesor (pentru întreaga perioadă de activitate a
solicitantului). La Departamentul de Informatică au fost propuse doar criterii privind activitatea
didactică: (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.
Stabilirea criteriilor, atât pentru obținerea titlului de profesor emerit, cât și pentru aprobarea
cererilor de prelungire a activității, se va finaliza la următoarea întrunire a Consiliului FMI.
La punctul al doilea de pe ordinea de zi (diverse) s-au hotărât următoarele:
• Proba scrisă a examenului de licență din sesiunea ianuarie-februarie se va susține pe 5
februarie. Lucrările de licență și disertație se vor susține pe 8 februarie.
• În termen de o săptămănă se va confirma componența comisiilor pentru elaborarea
subiectelor și corectarea lucrărilor scrise de la examenul menționat mai sus.
• Pentru sesiunea din vară, data limită de înscriere a temelor lucrărilor de licență și
disertație este 10 ianuarie 2013.
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