Informare asupra Ședinței Consiliului Facultății din 10 decembrie 2015
La ședință au participat 21 cadre didactice și 7 studenți.
La punctul 1 al ordinii de zi, ”Aprobarea comisiilor pentru concursurile didactice din sem. I 2015-2016”,
directorul Departamentului de Informatică prezintă propunerea pentru Comisia de concurs pentru toate
posturile de asistent pe durată determinată din statul de funcții al departamentului care au fost scoase la
concurs: conf.dr. Monica Tătărâm, președinte, conf.dr. Rodica Ceterchi, lect.dr. Adela Georgescu, lect.dr.
Ruxandra Marinescu-Ghemeci, lect.dr. Claudia Mureșan, membri; conf.dr. Radu Boriga, conf.dr. Traian
Șerbănuță, membri supleanți; prof.dr. Denis Enăchescu, conf.dr. Ioana Leuștean, lect.dr. Ruxandra
Olimid, membri în Comisia de contestații. Propunerea este votată în unanimitate.
La punctul 2 al ordinii de zi, ”Aprobarea modalităților de admitere în anul I 2016-2017, la licență și
master”, dnul decan propune ca la examenul de admitere la licență pentru anul 2016 să se păstreze
metodologia de desfășurare curentă. Propunerea este votată în unanimitate.
În privința admiterii la master, dnul decan propune ca aceasta să se desfășoare în iulie, iar dacă nu se
completează locurile și în septembrie. Consiliul votează în unanimitate această propunere.
Referitor la probele de concurs pentru admiterea la master, dnul decan invită pe directorii de departament
să prezinte punctul de vedere al consiliilor departamentelor. Directorul Departamentului de Matematică
propune ca proba scrisă de la admiterea la masterele de Matematică să fie înlocuită cu o probă de dosar.
Propunerea este adoptată cu 1 abținere și 1 vot împotrivă. Dl. prodecan Denis Enăchescu propune ca
proba scrisă de la admiterea la masterele de Informatică să poată fi echivalată cu proba scrisă de la
examenul de licență susținut în facultate. Propunerea a fost adoptată în unanimitate. În urma discuțiilor, sa hotărât ca directorii de departament să prezinte o metodologie de desfășurare a probelor de admitere la
master la următoarea ședință a Consiliului.
La punctul 4 al ordinii de zi, ” Discutarea și aprobarea criteriilor pentru concursul de acordare a
gradațiilor de merit”, dnul decan face o prezentare a problematicii modificării fișei de auto-evaluare
pentru gradații de merit. În urma discuțiilor, Consiliul votează de principiu păstrarea actualei fișe de
autoevaluare pentru concursurile din ianuarie 2016, cu următoarele excepții: introducerea de praguri
minimale pentru criteriile din fișa de autoevaluare; normalizarea punctajului pe fiecare criteriu folosind
algoritmul Shanghai din clasamentul internațional al universităților; păstrarea ajustărilor pentru citări la
gradele didactice diferite de profesor universitar; luarea în considerare doar a activităților în care afilierea
declarată este la Universitatea din București (excepție citările). Directorii de departament vor prezenta la
următoarea ședință a Consiliului propuneri pentru pragurile minimale pentru criteriile din fișa de
autoevaluare și pentru activitățile care să fie luate în considerare doar în cazul în care afilierea declarată
este la Universitatea din București.
Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost amânate pentru o ședință viitoare a Consiliului.
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