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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 06 aprilie 2020 

 
 

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, ședința extraordinară a 

Senatului universitar s-a făcut online, prin consultare pe e-mail. 

 

1. S-a aprobat „Ghidului privind norme metodologice pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 și 

finalizarea studiilor”.  

2. S-a aprobat revizia 2, ediția 16 a „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 

2020-2021”, R 05.12 (care vizează completarea Art. 12 și introducerea Art. 91) și componența comisiei 

centrale de admitere (PV-CA nr. 5658), pentru anul universitar 2020-2021, conform prevederilor 

Regulamentului de admitere. 

3. S-a aprobat propunerea CA, cu privire la cursanții programului postuniversitar de formare și dezvoltare 

continuă „Securitate cibernetică” (PV-CA nr. 5658).  

4. S-a aprobat Raportul de activitate al directorului general administrativ, pentru perioada 2016-2019, 

(document nr. 5147, aprobat și în ședința CA din data de 26 martie 2020). 

5. S-a aprobat solicitarea, înaintată de domnul asist.univ.dr. Mircea HORUBEȚ, cu privire la menținerea în 

activitate, ca titular, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, respectiv 30 septembrie 2020 (adresa nr. 

4933, avizată și în ședința CA din data de 26 martie 2020). 

6. S-a aprobat demararea procedurilor privind evaluarea externă ARACIS a tuturor programelor de studii 

universitare de licență, cu termen de transmitere a raportului de autoevaluare în anul 2020. 

7. S-a informat Senatul despre posibilele modificări/actualizări 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 2020-2021, R 05.12_16.1, aprobat în data de 24.02.2020, care pot 

apărea în funcție de: evoluția situației de urgență pe care o parcurgem și de cerințele legale/reglementate noi 

sau cele care vor fi modificate/actualizate în această perioadă. 

8. S-a aprobat actualizarea comisiilor de admitere, pentru anul universitar 2019-2020, având în vedere 

numirile în funcție pentru mandatul 2020-2024 și indisponibilitatea unor membri (conform PV-CA nr. 5658). 

9. S-a aprobat revizia 1, ediția 4 a „Metodologiei, calendarului și tematicii pentru concursul de ocupare a 

funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2020-2024”, având în vedere că data de 

21.04.2020 este zi liberă prin Contractul Colectiv de Muncă. 

10.  S-a aprobat solicitarea directorului DPPD cu privire la modalitatea de desfășurare a activităților didactice 

la disciplina Practică Pedagogică, pe perioada stării de urgență (adresa nr. 5655).  

11.  S-a aprobat propunerea Serviciului Social cu privire la suspendarea contractelor de închiriere pentru 

studenți care nu mai locuiesc în cămin, pe perioada stării de urgență (adresa nr. 5242).  
 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                          Preşedinte Senat                                                                                Secretariat Senat 
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