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1. Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare În regim de finanţare de la bugetul de stat
(locurile bugetate) pentru anul universitar 2014-2015, la nivelurile de licenţă şi
masterat.
Răspund: Comisia centrală de admitere, Decanii, Prorectorul cu activitatea
didactică, Prorectorul cu internaţianalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Rectorul
2. Se supune aprobării Senatului structura anului universitar 2014-2015 (Anexa 1).
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
3. În conformitate cu Procedura de iniţiere, monitorizare şi evaluare periodică a
programelor de studii, coordonatorii programelor de studii elaborează anual un Raport
de evaluare al programului de studii, analizat În cadrul departamentului coordonator şi În
consiliul facultăţii. Raportul se Întocmeşte după modelul din Anexa 10 a procedurii
menţionate mai sus, iar o copie a acestuia se trimite la DAC până În data de 30.11.2014
(pentru Raportul pe anul universitar 2013-2014).
Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de Departamente, Decanii
facultăţilor
În anul
4. Procesul de evaluare de către studenţi a activităţii didactice desfăşurare
universitar 2013-2014 (semestrul al II-lea) se va desfăşura după calendarul din Anexa 2.
Răspund: CEAC-D, Directarii de departamente, Biroul de asigurare a calităţii,
Prorectoratul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii
5. Având În vedere solicitarea Biroului de Mediere - Florina Ştefan din Sighişoara, cu
privire la cazul studentului Horia Vasiu de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor, se convoacă Biroul de coordonare al Consiliului pentru
probleme social - studenţeşti, juristul universităţii, Prodecanul cu studenţii al facultăţii
de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Directorul general-administrativ,
Comitetul de cămin al căminului 5 şi coordonatorul secţiei de poliţie al campusului
universitar, marţi 27.05.2014, ora 143 Sala Consiliului de Administraţie - Rectorat.
Răspund: Şeful serviciului cămine, Directorul general administrativ, reprezentanta
Compartimentului juridic-contencios,
Decanul facultăţii
SEAA, Prorectorul cu
Studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural
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Informări
Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1.
Ordinul 383 pentru modificarea anexei 2 la OMCTS 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute, la
examenele cu recunoaştere internaţională pentru certifica rea competenţelor lingvistice În limbi străine şi la examene cu
2.
3.

recunoaştere europeană pentru certifica rea competenţelor digitale publicat În MO nr 364/16.05.2014.
Ordinul 3420 al MEN privind modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă

a personalului

din

Învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul OMCTS nr 5561/2011, publicat În MO nr 340/08.05.2014.
HG 303 din 16.04.2014 privind modificarea HG 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studiu universitare de master a
programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi În anul universitar 2013-2014, publicat În
Monitorul Oficial nr.317/30.04.2014.

