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1. Informare privind problemele abordate în şedinţa Consiliului Naţional al Rectorilor  
             Implementare: Rector 
 

2. Aprobarea structurii anului universitar 2018/2019  
             Implementare: Prorector didactic, decani, trimis la Senat 
             Anexa 1 
 

3. Informare privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice   
             Implementare: Prorector didactic, decani 
 

4. Aprobarea metodologiilor proprii ale facultăţilor pentru admiterea la studiile universitare de master  
    Implementare: Prorector didactic, decani 

 

5. Informare privind stadiul înscrierii în RNCIS a programelor de studii universitare de licenţă  
             Implementare: Prorector didactic, decani, BAC 
 

6. Aprobarea calendarului pentru finalizarea planurilor de învăţământ (licenţă şi master) pentru promoţia care începe 
în anul universitar 2018/2019  

             Implementare: Prorector didactic, decani, BAC, SINU 
 

7. Aprobarea repartizării cifrelor de şcolarizare a românilor de pretutindeni pentru anul universitar 2018/2019 pe 
specializări/domenii pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat  
    Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI 

 

8. Aprobarea comisiei pentru finalizarea studiilor la DSPP pentru Modulul de nivel I   
             Implementare: Prorector didactic, DSPP, trimis la Senat 
 

9. Discuţii şi propuneri referitoare la  Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2018/2019    
     Implementare: Consiliul de Administraţie 

 

10. Aprobarea unei modificări la “Regulamentul privind organizarea admiterii la studii universitare de doctorat” impuse 
de modalitatea de alocare a locurilor bugetate de la MEN 

              Implementare: Director CSUD, trimis la Senat 
 

11. Aprobarea componenţei Comisiei de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate (CRID) 
            Implementare: Prorector relaţii internaţionale, BRI 
 

12. Aprobarea adaosurilor comerciale pentru produsele comercializate la Bazinul Olimpic 
              Implementare: Director economic, DGA 
 

13. Informare privind lansarea în consultare publică a Metodologiei de clasificare a instituţiilor de învăţământ superior 
              Implementare: Rector, decani 
 

14. Aprobarea numirii unei comisii mixte a Consiliului de Administraţie şi Senatului pentru a analiza oportunitatea 
revizuirii “Metodologiei de aprobare a solicitării de menţinere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare și 
de reîncadrare în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat” 

              Implementare: Consiliul de Administraţie, Senatul UTCN 
 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/56.Anexa_1.pdf

