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Nr. 55 / 18 mai 2018 
1. Informare privind programul săptămânii 21.05-25.05.2018 
             Implementare: Rector, Consiliul de Administraţie 
 

2. Aprobarea unor modificări la “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 
universitare de licenţă în UTCN” impuse de modalitatea de alocare a locurilor bugetate de la MEN  

             Implementare: Prorector didactic, Biroul Admitere, trimis la Senat 
             Anexa 1 
 

3. Aprobarea calendarului de admitere la studiile de licenţă, sesiunea iulie 2018 şi septembrie 2018  
             Implementare: Decani, Biroul Admitere, prorector didactic 
            Anexa 2       
 

4. Aprobarea iniţierii procedurii de validare a calificării şi înscrierii în RNCIS pentru programul de studii universitare de 
master de cercetare “Logistica şi siguranţa în transporturi”  
    Implementare: Prorector didactic, decanul Facultăţii de Mecanică, BAC 

 

5. Aprobarea iniţierii procedurii de validare a calificării şi înscrierii în RNCIS pentru programul de studii universitare de 
master profesional “Ştiinţa şi siguranţa alimentului”  

             Implementare: Prorector didactic, decanul Facultăţii de Ştiinţe, BAC 
 

6. Aprobarea repartizării cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 pe domenii pentru ciclul de licenţă şi 
master, respectiv repartizarea pe programe doctorale a cifrelor de şcolarizare de la ciclul de doctorat  
    Implementare: Prorector didactic, Director CSUD, decani 

 

7. Aprobarea “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal (BPDCP)”  

             Implementare: Consiliul de Administraţie, trimis la Senat 
 

8. Informare privind rezultatele obţinute la examenul de simulare a admiterii la ciclul de licenţă (comisia cu test de 
matematică)    
     Implementare: Prorector didactic, Birou Admitere 

 

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

             Implementare: Prorector didactic, decani, SINU 
 

10. Informare privind lansarea competiției comune de granturi pentru cercetare a Universităților din Alianța Română a 
Universităților Tehnice (ARUT) 

            Implementare: Prorector cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
 

11. Aprobarea unor modificări în componenţa Comisiei de Etică 
              Implementare: Comisia de Etică, trimis la Senat 
 

12. Aprobarea unor 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 
              Anexa 3 
 

 

https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/55.Anexa_1.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/55.Anexa_2.pdf
https://www.utcluj.ro/media/astatic/bi/55.Anexa_3.pdf

