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Nr. 118 / 06 aprilie 2021 
1. Lansarea în dezbatere a propunerilor de modificare a “Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor 

utilizând sistemul ECTS” şi a “Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante” 

               Implementare: Prorector didactic, decani  
 

2. Aprobarea pentru studenții din anii terminali, licență și master, ca exmatricularea conform Regulamentului privind 
activitatea profesională a studenților utilizând sistemul ECTS, Art. 10.1 e), să se facă după ultima sesiune a anului 
universitar 2020/2021 

 Implementare: Prorector didactic, decani 
 

3. Aprobarea majorării din venituri proprii a fondului de burse alocat prin finanțarea instituțională pentru studenții de la 
ciclurile de licență și master pentru semestrul doi al anului universitar 2020/2021 (aprilie - septembrie) cu suma de 
1.200.000 lei 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani, Direcţia financiar-contabilă 
 

4. Aprobarea repartizării fondurilor pentru promovarea admiterii în anul universitar 2021/2022, după cum urmează: 
10.000 de lei pentru fiecare facultate din UTCN şi 50.000 de lei pentru Biroul Imagine și Comunicare 

               Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, decani, Direcţia financiar-contabilă 
 

5. Informare referitoare la Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011 şi a OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

                Implementare: Rector 
 

6. Aprobarea procedurii operaţionale “Organizarea şcolii de vară/şcolii de iarnă în cadrul UTCN” 
               Implementare: Prorector relaţii internaţionale 

 

7. Aprobarea procedurii operaţionale „Asigurarea îndeplinirii nivelului 8 de calificare conform Cadrului naţional şi 
Cadrului european al calificărilor în cadrul IOSUD-UTCN”      

               Implementare: Director CSUD 
 

8. Aprobarea cererilor de retragere de afiliere din Şcoala Doctorală a UTCN solicitate de conducători de doctorat sau 
propuse de Consiliile de coordonare a programelor doctorale 

               Implementare: Director CSUD 
 

9. Aprobarea comisiei interne pentru clarificarea situaţiei existente cu privire la încasarea creanţelor sub forma taxelor 
de şcolarizare aferente cursurilor postuniversitare de formare psihopedagogică din cadrul DSPP 
       Implementare: Director economic 

 

10. Aprobarea înfiinţării a 4 posturi în afara organigramei pentru proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile 
cu titlul "Program de învăţare practică pentru studenţi"  
       Implementare: Prorector management universitar şî relaţia cu mediul socio-economic 

 

 
 


