
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 

 

 

 

F 015.07/ Ed. 03 1 Senat 03.12.2020 

 

Nr. 23315/1/ 03.12.2020 

 

 

M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 03 decembrie 2020 

 

 

 
Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi, a 

documentelor și votul senatorilor s-a realizat online, pe e-mail.  

 

1. S-au aprobat comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor 

vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, după cum urmează:  

FACULTATEA DE INGINERIE (Comisiile au fost avizate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie din 

data de 02.12.2020 (adresele nr. 23172÷23174).  

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 

 Pentru postul vacant Conferențiar universitar, poziția 9, cu disciplinele: Inginerie costieră, Mașini și 

instalații pentru industrii de proces 3, Știința solului, Resurse naturale, Materii prime și industrii de 

proces. 

 Pentru postul vacant Conferențiar universitar, poziția 10, cu disciplinele: Topografie, Tehnologii 

moderne de măsurare aplicate în fotogrametrie, Amenajări și construcții hidrotehnice, Vibrații și poluare 

sonoră. 

 Pentru postul vacant Asistent universitar, poziția 18, cu disciplinele: Știința și ingineria materialelor, 

Ergonomie, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1. 

 

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 

 Pentru postul vacant Șef de lucrări/ Lector universitar, poziţia 14, cu disciplinele: Structura și 

organizarea calculatoarelor, Proiectare logică / Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Ingineria 

programelor/Inginerie software, Inginerie software, Sisteme de recunoaștere a formelor. 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE (Comisiile au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii 

din data de 02.12.2020 (adresa nr. 23231).  

Departamentul Marketing și Management 

 Pentru postul vacant Lector universitar, poziția 14, cu disciplinele: Sisteme și raportări financiare, 

Fiscalitate, Contabilitate, Proiecte economice, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, 

Contabilitate de gestiune, Gestiune financiară, Sisteme informatice de gestiune. 

  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (Comisiile au fost 

aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 02.12.2020 (adresele nr. 23222÷23224).  

Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 

 Pentru postul vacant Lector universitar, poziția 20, cu disciplinele: Evaluare și tehnici de monitorizare a 

performanței sportive (C,S), Practică în centre de înaltă performanță (P), Metodica predării voleiului în 

școală (C, LP), Teoria și practica voleiului (LP), Aplicații din jocuri  sportive (volei, baschet) în 

kinetoterapie (LP), Informatizare în educație fizică, sport și kinetoterapie (LP). 

 

Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 

 Pentru postul vacant Lector universitar, poziția 20, cu disciplinele: Ocupație și performanță umană 

(C,S), Comunicare în context profesional și social (C,S), Terapia ocupațională în neuropsihiatria 

infantilă (C,S), Comunicare și consiliere în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,S), Relația terapeut-

pacient (terapia centrată pe client) (C,S). 
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2. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Biroului Senat din data de 06.11.2020 (PV-BS nr. 21178).  

3. S-a aprobat ediția 3, revizia 1 a „Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea 

și evaluarea periodică a programelor de studii, R-05-03 (document nr. 23141).  

4. S-au aprobat tabelele nominale cu studenții care beneficiază de bursă (de performanță, merit, socială, specială 

și studenți bursieri ai statului român) în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (adresele facultăților nr. 

22101/1,2,3; 22102; 22134; 22135/1,2,3; 22063;22063/1,2,3; 22136;22136/1,2,3; 22070; 22070/1,2,3).  

5. S-a prezentat Senatului universitar, spre informare, raportul Admiterea 2020-UBc (document nr. 23243) 

realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0121 „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din 

mediile defavorizate (Stud-UBc)”. 

6. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 

02.12.2020 (adresa nr. 23107).  

7. S-a informat Senatului universitar cu privire la Raportul privind respectarea prevederilor codului universitar 

al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prezentat de 

Asociația Liga Studențească din UBc (adresa nr. 21599). 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                            Preşedinte Senat                                                                                 Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                                 Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

  


