HOTĂRÂREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 07 din 09 iunie 2020
1.

Se aprobă modificarea condițiilor de admitere și de departajare la programele de
masterat de la facultățile din Anexa 1.

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul

2.

Se aprobă ca procedura de distribuire a celor 10 locuri finanțate de la buget

rezervate candidaților proveniți din plasament familial/ case de plasament să fie
similară cu a candidaților olimpici (liste de ierarhizare realizate în 10 iulie 2020).

Răspund: Comisia centrală de admitere, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică,
Rectorul

3.

Se aprobă propunerile facultăților privind desfășurarea probelor de finalizare a
studiilor în sesiunea iulie – septembrie 2020 (Anexa 2).

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul

4.

Se aprobă lista persoanelor responsabile cu certificarea conformității cu originalul
a actelor din dosarul de admitere (Anexa 3).

Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul

5.

Se supune aprobării Senatului calendarul activităților didactice la Programul
pregătitor de limba română în anul universitar 2020-2021 (Anexa 4).

Răspund: Coordonatorul programului, Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, Rectorul

6.

Se supune aprobării Senatului lista programelor de studii universitare de licență și
a domeniilor universitare de masterat propuse pentru evaluare externă în anul
universitar 2020-2021 (Anexa 5).

Răspund: Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, Prorectorul cu Internaționalizarea
universității și evaluarea calității, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul.

7.

Se aprobă suplimentarea burselor acordate de UNITBV, în aceleași condiții cu ale
burselor TAS, astfel:

un loc - la programul de studii universitare de doctorat în domeniul Finanțe,

-

sub conducerea științifică a prof. dr. Marius Dincă, pentru candidata
Madhuwanthi Godagampala din Sri Lanka, în prezent asistent universitar la
Universitatea din Peradeniya;

un loc - la programul de studii universitare de masterat Structuri avansate din

-

lemn și tehnologii inovative, pentru candidata Reyes Robalino Ana Alexandra
din Ecuador, absolventă ESPOCH.

Răspund: Conducătorul științific de doctorat, Directorul SDI, Decanul Facultății de
Ingineria Lemnului, Prorectorul cu Internaționalizarea și asigurarea calității, Rectorul.
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8.

In

vederea

elaboraru

Raportului

cuprinzand

Sistemului de control intern/managerial
pentru
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departamentelor
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indeplinirii
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Anexa6

cerintelor

asumat de conducerea entitatii

I al anului 2020, directorii
suport ~i conducatorii

stadiul

Hotararile Biroului

publice,

Consiliului de

coordonatorii

sunt solicitati

Adrninistratie

sa

cu relatiile publice, pan a cel tarziu.

specifica. Autoevaluarea

(Anexa 4.1) privind

cuprinse in Codul Controlului Intern/Managerial

la

30.06.2020, va fi transrnisa ~i in format scris ~i electronic la Prorectorul cu relatiile
publice, e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro.
Raspund:

Directorii

de

departamente,

Conducetorii

servicii/or

universitapi

?i

ai

departamente/or suport, Prorectoru/ cu re/aPi/e pub/ice, Rectoru/

9.

In vederea irnplernentarf
instruirea secretarilor

programului

Profesorul

cel mai apreciat se va realiza

comisiilor de licenta ~i disertatie,

mai apreciat profesor), pe platforma

prin videoconferinta

de e-Iearning a universltatii,

(Cel

joi 11.06.2020,

ora 13°°.
Raspund: Secretarii comisii/or de /icen,ta ?i disertetie,

Decami tscultstltor,

Prorectoru/

cu

retstiile pub/ice, Rectoru/

10. Se aproba Hotararile Biroului Consiliului de Adrninistratie (Anexa 7).
l.egislatie
Au fost publicate in Monitorul Oficial urrnatoarele acte normative, disponibile pe intranet:
1.

OMEC nr. 4.300 din 21.05. 2020 privind completarea Metodologiei-cadru
national de definitivare 'in 'invatamant, aprobata prin OMEN nr. 5.211/2018,

2.

de organizare ?i desfasurare a examenului
publicat'in MO nr. 437 din 25.05. 2020;

HG nr. 434 din 28.05.2020 pentru modificarea ?i completarea anexei nr. 3 la HG nr. 39412020

privind declararea starii

de alerts ?i rnasurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVIO19, publicat 'in MO nr. 455 din 29.05.2020;
3.

HG nr. 435 din 28.05.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum ?i
pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar ?i
cu metroul pentru elevi ?i studenti, aprobate prin HG nr. 4212017,

L
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publicat 'in MO nr. 466 din 02.06.2020.

