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1. Aprobarea repartizării pe facultăţi/domenii a cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile de licenţă şi master (buget şi taxă), 

respectiv pe programe doctorale a cifrelor de la ciclul de doctorat pentru anul universitar 2019/2020 
              Implementare: Rector, facultăţi, Şcoala doctorală 
 

2. Aprobarea Structurii anului universitar 2019/2020  
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

3. Aprobarea modificărilor propuse de comisia mixtă CA – Senat în “Regulamentul privind activitatea profesională a 
studenţilor utilizând sistemul ECTS” 
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

4. Aprobarea planului de învăţământ al promoţiei care începe în anul universitar 2019/2020 pentru ciclul de licenţă din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe, domeniul Matematică, specializarea „Matematică” 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea de Ştiinţe, trimis la Senat 
 

5. Aprobarea planurilor de învăţământ ale promoţiei care începe în anul universitar 2019/2020 pentru ciclul de master 
din cadrul Facultăţii de Construcţii şi două planuri de învăţământ ale Facultăţii de Ştiinţe 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea de Construcţii, Facultatea de Ştiinţe, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea programelor de studii universitare de licenţă şi master propuse pentru a intra în lichidare începând cu anul 
universitar 2019/2020 

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

7. Aprobarea demarării procedurilor pentru înfiinţarea unui nou program de master „Fiabilitatea şi mentenanţa 
sistemelor mecanice”, la Facultatea ARMM 

              Implementare: Prorector didactic, BAC, Facultatea ARMM  
 

8. Aprobarea plăţii obligaţiilor restante ale studenţilor în perioada 1-4 iulie 2019 
              Implementare: Prorector didactic, Serviciul financiar-contabil  
 

9. Informare  privind postarea pe site-ul UTCN a rapoartelor facultăţilor cu privire la evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi  
 

10. Informare privind stadiul de desfăşurare a concursurilor pe posturi didactice 
              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

11. Informare privind expresia de interes pentru proiectul de stagii de practică pe universitate 
              Implementare: Prorector Management universitar şi Relaţia cu Mediul Socio-Economic, faculotăţi 
 

12. Informare privind procesul de raportare la CNFIS a producţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din UTCN 
              Implementare: Rector, director DMCDI 
 

13. Informare privind cifrele de şcolarizare pentru românii de pretutindeni pentru anul universitar 2019/2020 
              Implementare: Prorector Relaţii Internaţionale, BRI 
 

14. Aprobarea adaosului comercial pentru produsele care se comercializează la Bazinul Olimpic 
              Implementare: Director economic 
 

15. Aprobarea suplimentării din veniturile proprii ale UTCN a fondului pentru voucherele de vacanţă acordate persoanelor 
care s-au pensionat sau sunt în concediu de maternitate 

              Implementare: Director economic 
 

16. Aprobarea înlocuirii a doi studenţi din Comisia de Etică a Universtităţii 
              Implementare: reprezentant studenţi în BCA 
 

 


