Informare asupra ședinței Consiliului F.M.I. din 10 martie 2016
La ședință au participat 21 cadre didactice (dintr-un total de 22) și 7 studenți (dintr-un total de 8).
La punctul 1 al ordinii de zi ”Validarea rezultatelor alegerilor parțiale din data de 3 martie 2016 pentru
completarea unui loc vacant în Consiliul Departamentului de Matematică și a unui loc vacant în Consiliul
Facultății”, dl. decan a prezentat numele candidaților care au întrunit condițiile de alegere pentru cele două
locuri vacante: prof. dr. L. Marin (pentru Consiliul Departmentului de Matematică) respectiv prof. dr.
Aurelian Cernea (pentru Consiliul facultății). Candidații aleși au fost votați în unanimitate de Consiliul
facultății.
La punctul 2 al ordinii de zi ”Avizarea cuantumului taxelor de studii pentru programele de studii oferite de
Facultatea de Matematică și Informatică în anul universitar 2016-2017” , dl. decan a propus mărirea
taxelor de școlarizare prezentând pentru comparație nivelul actual al taxelor de la alte facultăți de profil.
Propunerea a fost votată în unanimitate și va fi publicată după aprobarea ei la nivel de Universitate.
La punctul 3 al ordinii de zi ”Avizarea Regulamentului Facultății de Matematică și Informatică pentru
organizarea și desfășurarea examenlor de licență și master 2016”, dl. decan a propus realizarea unui
regulament scris care să fie disponibil online și care să ajute la buna desfășurare a procesului de admitere.
După realizarea acestui regulament, se va cere vot electronic pentru avizarea lui. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
La punctul 4 al ordinii de zi ”Diverse”:
- Dl. profesor Denis Enăchescu a prezentat amendamentele aduse articolului din Regulamentul
Școlii Doctorale de Informatică care se referă la primirea noilor conducători de doctorat.
- Dl. decan a propus exmatricularea studentei Ilie I. Elena, studentă în anul I la masterul de
Matematici financiare, analiză matematică și modelare matematică, ca urmare a referatului de
fraudă la un examen întocmit pe numele studentei și confirmat de comisia de etică consituită în
acest caz. Propunerea a fost votată de majoritatea celor prezenți.
- Dl. decan a propus invitarea dlui profesor Gigel Militaru și a dlui profesor Victor Țigoiu în ședința
proximă a Consiliului facultății pentru lămurirea unor aspecte legate de etică. Propunerea a fost
votată în unanimitate.

