Informare asupra Ședinței Consiliului Facultății din 5 martie 2015
La ședință au participat 17 cadre didactice și 6 studenți.
La punctul 1 al ordinii de zi, directorul Departamentului de Informatică prezintă dosarele candidaților
pentru cele trei gradații de merit scoase la concurs: prof.dr. Florentin Ipate, conf.dr. Radu Gramatovici,
conf. dr. Traian Șerbănuță, conf.dr. Alin Ștefănescu, lect.dr. Gabriela Mihai și informează Consiliul asupra
evaluării acestora din cadrul Consiliului Departamentului.
Consiliul facultății votează în unanimitate ca cele trei gradații de merit să fie acordate următorilor:
prof.dr. Fl. Ipate, conf.dr. A. Ștefănescu, conf.dr. R. Gramatovici.
Dnul decan prezintă dosarele candidaților pentru cele două gradații de merit scoase la concurs pentru
personalul didactic auxiliar: secretar șef Evelina Coteneanu, administrator Sorin Șerban, secretar Cristina
Radu, secretar Adina Dobre și informează Consiliul asupra evaluării acestora din cadrul Biroului
Consiliului facultății.
Consiliul facultății votează ca cele două gradații să fie acordate următorilor: secretar șef E. Coteneanu, în
unanimitate, administrator S. Șerban cu o abținere și secretar C. Radu, ca rezervă, în unanimitate.
La punctul 2 al ordinii de zi directorul Departamentului de Informatică prezintă propunerea de posturi
ce urmează a fi scoase la concurs pe sem II, anul univ. 2014-15: profesor poz. 7, conferențiar poz. 23,
conferențiar poz. 25, lector poz. 49, lector poz. 53 și asist. pe perioadă determinată poz. 73 și 77.
Consiliul facultății votează cu 4 abțineri scoaterea la concurs a postului de profesor și în unanimitate
scoaterea la concurs a celorlalte posturi.
La punctul 3 al ordinii de zi dnul decan prezintă o informare privind promovabilitatea studenților din
anul II; se discută asupra măsurilor ce se impun pentru a crește rata de promovabilitate în anul III. Dnul
decan propune ca, având în vedere complexitatea și importanța problemei, aceasta să facă obiectul unui
punct al odinii de zi a Consiliului facultății din luna mai.
Dnul decan propune zilele de 17-19 iulie 2015 pentru desfășurarea examenelor de admitere la facultate.
Consiliul votează menținerea la valorile de anul trecut a taxelor pentru admitere.
Directorul Școlii Doctorale de Matematică solicită avizul Consiliului pentru afilierea prof.dr. Laurențiu
Leuștean la această școală. Consiliul validează solicitarea cu unanimitate de voturi.
Studentul Cristian Codruț solicită avizul Consiliului pentru realizarea de schimburi de experiență între
studenții facultății noastre și colegii de la facultățile de profil din cadrul consorțiului Universitaria.
Consiliul aprobă în unanimitate această acțiune.

