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1. Informare privind situaţia ocupării locurilor la ciclurile de licenţă şi master după confirmările din vară şi 

discuţii/previziuni privind admiterea din septembrie 
             Implementare: Rector, prorector didactic, decani, Biroul de admitere 
 

2. Aprobarea unor modificări la Regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere la 
studii universitare de licenţă, respectiv master   

             Implementare: Prorector didactic, decani, Biroul de admitere, SINU, trimis la Senat 
 

3. Aprobarea iniţierii procedurii de evaluare externă în vederea autorizării provizorii a programului de studii 
„Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” cu locaţia Cluj-Napoca, ca extensie a programului acreditat la 
CUNBM, Facultatea de Litere  

             Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Litere, DAC, trimis la Senat 
 

4. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei 2018/2019 pentru ciclurile de licenţă şi master pentru facultăţile 
de Inginerie, Litere şi Ştiinţe  

             Implementare: Prorector didactic, decani, BAC, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea planurilor de învăţământ aferente anului IV pentru anul universitar 2018/2019, ciclul de licenţă, pentru 
facultăţile de Inginerie, Litere şi Ştiinţe  

             Implementare: Prorector didactic, decani, BAC, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea unor modificări la planurile de învăţământ ale promoţiilor 2014-2020, 2015-2021 şi 2016-2022  la 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 

             Implementare: Prorector didactic, decan FAU, BAC, trimis la Senat 
 

7. Aprobarea unor modificări la planurile de învăţământ pentru anul universitar 2018/2019, ciclul de licenţă, pentru 
facultăţile de ETTI şi Ştiinţe  

             Implementare: Prorector didactic, decani, BAC, trimis la Senat 
 

8. Aprobarea transmiterii către Autoritatea  Naţională pentru Calificări a solicitării de validare a calificărilor şi 
introducere în RNCIS a programelor de studii universitare de master de la UTCN  

             Implementare: Prorector didactic, BAC, trimis la Senat 
 

9. Aprobarea Procedurii operaţionale „Încadrarea proiectelor internaţionale de cercetare” 
             Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică, DMCDI, Direcţia Financiar-Contabilă, BAC 
 

10. Informare privind calendarul completării şi auditării datelor din SIMAC 
             Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică, DMCDI, Direcţia Financiar-Contabilă, BAC 
 

 


