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1. Aprobarea înlocuirii unui membru într-o comisie de finalizare a studiilor de licenţă la Facultatea de Inginerie 

Electrică 
               Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea IE 
 

2. Aprobarea comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor UTCN pentru posturle didactice scoase la concurs în 
semestrul II al anului univ. 2020/2021 

 Implementare: Prorector didactic, decani 
 

3. Aprobarea introducerii în planurile de învăţământ ale Facultăţii de Inginerie Electrică a unor discipline opţionale 
               Implementare: Prorector didactic, decan Facultatea IE 
 

4. Informare privind finalizarea introducerii în toate planurile de învăţământ a disciplinei facultative „voluntariat” 
               Implementare: Prorector didactic 
 

5. Discuţii referitoare la termenul de predare a cataloagelor aferente colocviilor susţinute înaintea sesiunii de examene 
                Implementare: Prorector didactic, decani 
 

6. Prezentarea rezoluţiilor Comisiilor Senatului (C4 şi C6) la propunerile de modificare a “Metodologiei de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UTCN” şi aprobarea în unanimitate a păstrării 
modificărilor votate în şedinţa C.A. din 27.04.2021 

               Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

7. Aprobarea repartizării pe facultăţi/domenii a cifrelor de şcolarizare alocate de ME pentru candidaţii români de 
pretutindeni pentru admiterea 2021/2022 

               Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI 
 

8. Aprobarea Procedurii operaţionale privind „activitatea de consiliere profesională a studenților/absolvenților/elevilor 
efectuată în cadrul facultăților”   

               Implementare: Prorector management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
 

9. Informare privind observaţiile primite de la Ministerului Educaţiei, Direcţia Generală Juridică, Control, Relaţii Publice 
şi Comunicare referitoare la actualizarea Cartei universitare a UTCN 
       Implementare: Rector, trimis la Senat 

 

10. Respingerea solicitării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi a memoriului studenţilor de la Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare de a susţine examenle de finalizare a studiilor în regim on-line 
       Implementare: Rector 

 

11. Informare cu privire la procesul de colectare a datelor pentru ierarhizarea universităţilor şi a programelor de studii şi 
discuţii referitoare la măsurile care pot fi luate pentru cei care refuză să raporteze producţia ştiinţifică 

                Implementare: Rector 

 

 
 
 


