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1. Se transmite spre validare Senatului rezultatul concursului public pentru 
funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) în 
urma căruia prof. dr. ing. Cătălin Alexandru este declarat câștigător. 

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, 
Rectorul 

 
2. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor de cercetare vacante (Anexa 1). 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 

 
3. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante (Anexele 2 și 3). 

Răspund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se supune aprobării Senatului propunerea de modificare a Metodologiei de 
admitere (Anexa 4) 

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 
5. Se supune aprobării Senatului calendarul concursului de admitere pentru 

Facultatea de Medicină (Anexa 5) 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 

 
6. Se supun aprobării senatului taxele de studii pentru studenții internaționali 

din țări terțe UE, valabile în anul universitar 2020-2021, Anexa 6. 
Răspund: Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității, 
Prorectorul cu activitatea didactică. 

 
7. Procesul de evaluare a activității didactice de către studenți în semestrul al II-lea 

al anului universitar 2019-2020 se va desfăşura după calendarul din Anexa 7.  
Răspund: CEAC-D, Directorii de departamente, Coordonatorul Biroul de asigurare a 
calității, Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității. 

 
8. Se prelungește termenul limită pentru plata taxelor de școlarizare până la 

30.04.2020. 
Răspund: Secretarele șefe ale facultăților, Decanii facultăților, Secretara șefă pe 
universitate, Rectorul 

 
9. Se supun aprobării Senatului taxele de școlarizare, de admitere și alte categorii 

de taxe (Anexa 8) 
Răspund: Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 

 
10. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 
Lista posturilor de 
cercetare propuse pentru 
a fi scoase la concurs 
 
Anexa 2, 3 
Lista posturilor didactice 
propuse pentru a fi 
scoase la concurs  
 
Anexa 4 
Metodologia de admitere 
- propunere  
 
Anexa 5 
Calendarul concursului 
de admitere pentru 
Facultatea de Medicină  
 
Anexa 6 
Taxele de studii pentru 
studenții internaționali 
din țări terțe UE 
 
Anexa 7 
Calendarul procesului de 
evaluare a activității 
didactice de către studenți 
 
Anexa 8 
Taxele de școlarizare, de 
admitere și alte categorii 
de taxe 

 
Anexa 9 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație  

 




