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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 29 iunie 2022 

 
 

 

1. S-au prezentat rezultatele obținute la evaluarea noului domeniu – Filologie, înființat în cadrul ȘSD – 

IOSUD UBc, la Facultatea de Litere.  

2. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședința Senatului din data de 25.05.2022 și ședințele 

Biroului Senat din 06.06 și 14.06.2022 (documentele nr. 8490, 9269, 9800). 

3. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor 

antisemite în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-13 (document nr. 9773).  

4. S-a aprobat solicitarea Facultății de Științe Economice referitoare la corectarea unei erori materiale 

în anexele 4A și 4B ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul 

universitar 2022-2023, R-05-12_19.1 (document nr. 10577).  

5. S-a aprobat referatul DGA cu privire la majorarea tarifelor de imprimare practicate de Serviciul de 

Multiplicare din cadrul universității (adresa nr. 10148).  

6. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere pentru organizarea, începând cu anul universitar 2022-

2023, a examenului de admitere la studii doctorale în domeniul Filologie (ca urmare a concluziilor 

favorabile ale Raportului de evaluare externă, cu rezerva obținerii avizului Consiliului ARACIS, 

adresa nr. 11023).  

7. S-a aprobat cuantumurile taxelor de școlarizare pentru studii universitare de doctorat solicitate de 

către Facultatea de Inginerie (adresa nr. 11025) și Facultatea de Litere (adresa nr. 11024).  

8. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu privind modificarea 

perioadei de efectuare a concediului de odihnă (adresa nr. 11038).  

9. S-a aprobat solicitarea domnului dr.ing. Sorin Eugen Popa, șef lucrări în cadrul Departamentului 

ESC al Facultății de Inginerie, pentru scutirea de la plata taxei de susținere a proiectului de diplomă 

la programul de studii Tehnologia Informației (adresa nr. 10487).  

10. S-au aprobat Taxele aplicabile pentru anul universitar 2022-2023 (adresa nr. 11058).  

 

 

 Avizat,                                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                  Secretariat Senat 
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