Proces verbal al Şedinţei Consiliului Facultății din 27-11-2014
La şedinţă au fost prezente 19 cadre didactice şi un student.
1) Validarea alegerilor reprezentanţilor studentilor în Consiliul Facultății şi în Senatul
U.B.
Dnul prodecan Gramatovici dă citire Procesului Verbal întocmit în urma alegerilor din 13
noiembrie (turul 2) pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății şi în Senatul U.B. În
urma analizării voturilor, au fost declaraţi aleşi următorii:
•
•
•
•
•
•

Spiridon Andrei Marian, reprezentant al anului I Mate & Info, cu 55 de voturi pentru din
89 exprimate;
Codruţ Cristian, reprezentant al anului II Mate, cu 27 voturi pentru din 48 exprimate;
Oprisan Andrei Daniel, reprezentant al anului II Info, cu 57 voturi pentru din 107
exprimate;
Ungureanu Ioan Paul, reprezentant al anului III Mate, cu 24 voturi pentru din 24
exprimate;
Stamate Oana, reprezentant al anului III Info, cu 40 voturi pentru din 41 exprimate;
Ceauşescu Ciprian Mihai, reprezentant TI pentru toţi anii, cu 61 voturi pentru din 67
exprimate.

Reprezentanţii aleşi au fost validaţi în unanimitate.
Pentru Senatul U.B. a fost aleasă Popa Andreea Corina ca reprezentanta studentilor FMI, cu 229
voturi pentru din 355 exprimate. Alegerea a fost validată în unanimitate.
Dnul decan informează Consiliul privind alegerea dnului conf.dr. Cristian Niculescu în Consiliul
Departamentului de Matematică; alegerea este validată în unanimitate.
Directorul Şcolii Doctorale de Informatică informează Consiliul privind alegerea drei Noică
Cristina în Consiliul Şcolii Doctorale ca reprezentantă a studentilor doctoranzi; alegerea este
validată în unanimitate.
Directorul Şcolii Doctorale de Matematică informează Consiliul privind calendarul alegerilor
reprezentanţilor studenţilor doctoranzi în Consiliul Şcolii Doctorale, astfel: 28.11 – 9.12
depunerea candidaturior; 15.12 primul tur de scrutin. Calendarul propus este votat în
unanimitate.
2) Regulamentul de etică al studenţilor din FMI
Dnul conf.dr. Voica Cristian prezintă Consiliului proiectul de regulament întocmit de comisia
numită în acest sens precum şi observaţiile / comentariile colegilor privind acest document.
Proiectul este discutat punct cu punct şi sunt aduse amendamente; cu amendamentele aduse
Regulamentul este votat cu un vot împotrivă.

3) Admitere și examen de licență la Programul de studiu Tehnologia Informației
Dnul prodecan Gramatovici informează Consiliul asupra proiectului de Metodologie pentru
susţinerea admiterii şi a licentei la TI; proiectul urmează să fie discutat şi aprobat în şedinţa din
11.12.2014 a Consiliului Facultății.
4) Diverse
Dnul Decan informează Consiliul privind publicarea in MO a posturilor scoase la concurs.
Directorul Departamentului de Informatică informează Consiliul asupra hotărârii Consiliului
Departamentului de Informatică privind condiţiile minimale pentru postul de asistent pe perioadă
determinată: candidatul trebuie să fie doctorand. Metodologia de concurs este aceeaşi cu cea
pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată.
Dnul Decan propune calendarul pentru sesiunea de iarnă de susţinere a licenţei / dizertaţiei –
probele se vor susţine în perioada 4.02.2015-6.02.2015; calendarul este votat în unanimitate.
Domnul Decan propune ca perioada de depunere a contestatiilor la examenele scrise din
sesiunile de examene sa fie de 24h de la afisarea rezultatelor; popunerea este votata in
unanimitate.

