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1. Aprobarea repartizării pe facultăţi/domenii a cifrelor de şcolarizare pentru românii de pretutindeni pentru anul 

universitar 2019/2020 
              Implementare: Prorector relaţii internaţionale 
 

2. Informare privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  
     Implementare: Prorector didactic 

 

3. Aprobarea refacerii unor planuri de învăţământ la Facultatea de Construcţii, respectiv Construcţii de Maşini ca urmare 
a modificării denumirii unor specializări în Nomenclatoarele publicate în Hotărârile de Guvern 
     Implementare: Prorector didactic, trimis la Senat 

 

4. Informare privind recomandările ARACIS pentru utilizarea programelor antiplagiat la verificarea lucrărilor de licenţă şi 
disertaţie şi propuneri de implementare 

              Implementare: Prorector didactic, facultăţi 
 

5. Aprobarea modificării unei comisii de finalizare a studiilor la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 
              Implementare: Prorector didactic, Facultatea IMM, trimis la Senat 
 

6. Aprobarea unor derogări la Facultatea de Litere şi cea de Automatică şi Calculatoare pentru decalarea calendarului 
de admitere la ciclul de master 

              Implementare: Prorector didactic, Facultatea de Litere şi Facultatatea de Automatică şi Calculatoare 
 

7. Aprobarea demarării procedurilor pentru scoaterea la concurs a unor posturi de asistenţi pe perioadă determinată 
              Implementare: Prorector didactic, Facultatea ETTI  
 

8. Aprobarea respingerii contestaţiei formulate de doamna Crişan Adina Veronica, candidată la postul de Conferenţiar 
13 la Facultatea de Construcţii de Maşini    

              Implementare: Prorector didactic 
 

9. Aprobarea respingerii contestaţiei formulate de domnul Turcu Antoniu, candidat la postul de Conferenţiar 8 la 
Facultatea de Inginerie Electrică    

              Implementare: Prorector didactic  
 

10. Informare privind procesul de raportare la CNFIS a producţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din UTCN 
              Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică, director DMCDI 
 

11. Validarea rezultatelor concursului pentru menţinerea calităţii de titular în UTCN 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

12. Validarea dosarelor pentru prelungirea calităţii de titular în UTCN 
              Implementare: Prorector managementul resurselor şi politici financiare, DRU 
 

13. Aprobarea demarării procedurilor de auditare/consultanţă de către asociaţiile care realizează rankingurile 
internaţionale QS Stars, CWUR şi Times în vederea clasificării UTCN în aceste rankinguri 

              Implementare: Prorector cercetare şi infrastructură informatică, DMCDI, Direcţia financiar-contabilă 
 

 


