
 
 

 

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   853 / 15.12.2017 
Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 65; 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din 

Cluj-Napoca, art. 25(1), (2) și (5),  art. 27(1), art. 29(2), art. 30, art. 58; 

Adresei nr. 2172/05.09.2017 ȋnaintată Senatului universitar sub semnătura 

prorectorului Prof.dr. Petrică POP SITAR prin care se solicită aprobarea Planurilor de 

învățământ ale facultăţilor din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, pentru 

promoţiile care au început în anul universitar 2016/ 2017 respectiv 2017/2018; 

Procesului Verbal al Comisiei pentru învățământ universitar și probleme studențești 

din data de 11.12.2017; 

Adresei nr. 485/12.12.2017 înaintată Consiliului de Administrație de către Biroul 

Operativ al Senatului; 

Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 15.12.2017  

 

Hotărăṣte 
 

Articol unic. - Se aprobă Planurile de învățământ ale facultăţilor din Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, pentru promoţiile care au început în anul universitar 

2016/2017 respectiv 2017/2018, conform anexei 4 / ședința nr. 67, cu excepţia 

următoarelor planuri de învăţământ la programele de studii de licenţă şi master care 

nu au fost înaintate de către CUN Baia Mare: 

 

Nr. 

Crt. 

Facultatea Program 

licenţă 

Program 

master 

Promoţia care a 

început cu anul 

1. Ştiinţe  Fizică - 2016/2017 

Ştiinţa Mediului - 2016/2017 

- Informatică aplicată şi 2017/2018 (Nou 



 
 

 

inginerie software încadrare în domeniu 

apărut în HG 

614/30.08.2017) 

2. Inginerie - Sisteme moderne de 

fabricaţie şi 

mentenanţă/ Modern 

systems of 

manufacturing 

maintenence 

2017/2018 (Nou 

încadrare în domeniu 

apărut în HG 

614/30.08.2017) 

3.  Litere - Dinamica limbii 

române contemporane 

2016/2017 

2017/2018 

- Etnologie şi 

antropologie socială 

2016/2017 

2017/2018 

- Studii comparate în 

culturi şi civilizaţii 

europene (în limba 

engleză – comparative 

studies in european 

cultures and 

civilisation) 

2017/2018 (Nou 

încadrare în domeniu 

apărut în HG 

614/30.08.2017) 

 

          Preṣedinte, 

            Prof.univ.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 

 

Consilier juridic,            Secretar principal, 

   Daniel STAN                 Ing. Maria-Liana FENEȘAN 


