Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică
din 05-02-2015
La şedinţă au fost prezente 17 cadre didactice şi 6 studenţi.

1) Validarea concursurilor didactice
Preşedintele comisiei de concurs pentru ocuparea postului de profesor poz. 17 din statul de funcţii al
Departamentului de Matematică prezintă rezultatul concursului: s-a înscris un singur candidat, Marian Aprodu, care,
prin vot secret, a fost declarat câştigător cu 5 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă. Consiliul validează în unanimitate
rezultatul concursului.
Preşedintele comisiei de concurs pentru ocuparea postului de lector poz. 35 din statul de funcţii al Departamentului
de Matematică prezintă rezultatul concursului: s-au înscris trei candidaţi, Radu Bogdan Munteanu, prin vot secret, a
fost declarat câştigător cu 5 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă. Consiliul validează în unanimitate rezultatul
concursului.
Preşedintele comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată, poz. 68 din statul de
funcţii al Departamentului de Informatică prezintă rezultatul concursului: s-a înscris un singur candidat, Ştefan
George Popescu, care, prin vot secret, a fost declarat câştigător cu 5 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă. Consiliul
validează în unanimitate rezultatul concursului.

2) Diverse
a) Domnul Decan propune calendarul examenului de licenţă sesiunea iunie 2015. În urma discuţiilor Consiliul
votează în unanimitate următorul calendar: joi 18 iunie proba scrisă pentru domeniile informatică şi tehnologia
informaţiei; vineri 19 iunie proba scrisă pentru domeniul matematică; marţi 23 iunie, miercuri 24 iunie susţinerea
lucrării de licenţă, respectiv a lucrării de dizertaţie la master.
b) Domnul Decan propune ca la începutul fiecărui an universitar directorii de departament să înainteze spre
aprobare Consiliului dosarele pentru plata cu ora a tuturor cadrelor didactice şi a celorlalte persoane din afara
facultăţii coopate pentru acest tip de activitate. Consiliul votează, după discuţii, în unanimitate propunerea.
c) Domnul prodecan Gramatovici prezintă Consiliului metodologia de susţinere a examenului de licenţă de la
domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Aceasta este aceeaşi cu metodologia de susţinere a examenului
de licenţă de la domeniul Informatică cu precizarea că Disciplinele fundamentale sunt: F1)Arhitectura
calculatoarelor; F2)Structuri de date şi algoritmi; F3)Programarea calculatoarelor; F4)Sisteme de operare;
F5)Baze de date; F6)Bazele logice ale proiectării calculatoarelor; F7)Electronică; F8)Fundamente ale reţelelor de
calculatoare; iar Disciplinele de specialitate sunt: S1)Elemente de routing; S2)Programare Java; S3)Grafică pe
calculator; S4)Tehnici web; S5)Arhitectura sistemelor paralele; S6)Cloud computing; S7)Metode de dezvoltare
software; S8)Proiectarea bazelor de date; S9)Comerţ electronic; S10)Programare orientată pe obiecte;
S11)Inteligenţă artificială; S12)Criptografie şi securitate. Consiliul votează în unanimitate metodologia propusă.
d) Domnul Decan informează Consiliul asupra principalilor indicatori din Raportul de evaluare a domeniului
matematică, raport alcătuit în vederea acreditării periodice de către ARACIS a domeniului.
e) Directorul Departamentului de Matematică propune ca Masterul de Algebră, Geometrie şi Criptografie să fie
predat şi în limba engleză urmând ca limba de predare română / engleză să fie decisă de opţiunea majoritară a
cursanţilor. În urma discuţiilor, Consiliul votează cu o abţinere ca Departamentul să prezinte spre acreditare la
ARACIS Masterul de Algebră, Geometrie şi Criptografie cu limba de predare engleză.
f) Directorul Departamentului de Matematică propune ca în Fişa de autoevaluare a cadrelor didactice calculul
punctajului din citări în cărţi să fie făcut după acelaşi algoritm ca cel al citărilor în jurnale. Consiliul votează în
unanimitate propunerea.
g) Directorul Departamentului de Matematică solicită aprobarea Consiliului ca dnilor Alban şi Beli să li se
intocmească dosar pentru plata cu ora pe sem II. Consiliul votează în unanimitate.
h) Directorul Şcolii doctorale de matematică înformează Consiliul că dnii Manea Adrian şi Şipoş Andrei au fost
aleşi pe locurile rămase vacante în Consiliul Şcolii doctorale de matematică.
i) Directorul Şcolii doctorale de matematică solicită aprobarea Consiliului privind modificările aduse
Regulamentului Şcolii doctorale de matematică. Modificările au fost necesare pentru a pune în concordanţă
prevederile din regulament cu ultimele acte legislative din domeniu şi au fost avizate în prealabil de Consiliul
Şcolii doctorale de matematică. Consiliul Facultăţii votează în unanimitate modoficările.

