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„România: oameni, natură, 

istorie” 

 

17 cursanți ai Lectoratului de 

limbă română al USV din 

cadrul Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți (UNYF), însoțiți de 

lector Gina Puică, au 

participat la aplicația practică 

„România: oameni, natură, 

istorie”. Cursanții cernăuțeni 

participanți, studenți și cadre 

didactice universitare cu pro-

filuri foarte diverse, începători 

și avansați în studiul limbii și 

culturii române, au avut ocazia 

să descopere, în trecere sau pe 

îndelete, localitățile Sighișoa-

ra, Brașov, Poiana Brașov, 

Sinaia, Vatra Dornei, Sucea-

va, spații naturale și culturale 

deosebite, printre care Caste-

lul Peleș (Sinaia) sau Șcheii 

Brașovului, cu prima școală 

românească. Imersiunea ling-

vistică și culturală în România 

a cursanților și vizitele ghidate 

la care au participat au fost 

completate de o sesiune iti-

nerantă de comunicări inter-

disciplinare despre România, 

susținute de câțiva dintre 

participanții la aplicație, întru 

folosul tuturor. Prezentările au 

fost susținute de studenții Vi-

talii Murafa și Kristina Niko-

lenko (despre figura istorică a 

lui Vlad Țepeș și diversele 

sale reprezentări) și Sofia Lyt-

va (despre Munții Făgăraș), 

precum și de cadrele didactice 

Daria Kholiavchuk (despre 

Munții Carpați), Yarina 

Vyshpynska (despre Ciprian 

Porumbescu) și Inessa Kras-

nokutska (despre orașul Su-

ceava). Aplicația practică 

„România: oameni, natură, 

istorie”, creată pentru cursan-

ții Lectoratului de limbă româ-

nă de la Cernăuți în februarie 

2016 și ajunsă la a cincea 

ediție, a fost organizată cu 

sprijinul logistic și financiar al 

USV.   

 

„Career Advice For 

Students” 

 

Asociația Studenților Impli-

cați în Dezvoltarea Carierei (A 

ȘTI DC) în parteneriat cu 

Laboratorul de incubare a afa-

cerilor (INCUBAF) al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

Suceava a organizat miercuri, 

în Aula Corp E, cea de-a VII-

a ediție a evenimentului „Ca-

reer Advice For Students” cu 

tema „Follow your dreams”. 

Peste 110 studenți au avut 

ocazia să asculte experiențele 

profesionale ale celor patru 

invitate ale acestui eveniment 

și sfaturile acestora pentru a-și 

construi o carieră de succes în 

diferite domenii. Astfel, Alina 

Cojocariu (Administrator S.C. 

Osiris White Farm S.R.L. și 

S.C. Oglinda Fotografică 

S.R.L.) a povestit despre ex-

periența ei ca antreprenor, 

cum a deschis prima afacere, 

ce greutăți a avut și ce a mo-

tivat-o. A răspuns întrebărilor 

studenților referitor la ideea de 

a deschide o afacere, la ne-

cesitatea unui plan de afaceri 

sau o analiză a pieței, urmate 

de o strategie de marketing 

adecvată. Mihaela Turcu (Ma-

nager Resurse Umane MIND 

Software România, filială a 

multinaționalei MIND) le-a 

prezentat studenților ce opor-

tunități de carieră oferă firma 

MIND, dar și ce studii, abi-

lități și competențe sunt cerute 

pentru angajare pe piața de IT, 

la nivel local și regional. Le-a 

explicat cu două aplicații prac-

tice importanța creativității și 

a proiectelor de echipă. Roxa-

na Medvihgi (Director Ad-

junct Retail Banca Transil-

vania Suceava) le-a prezentat 

studenților avantajele de a 

lucra la o corporație sau la o 

firmă cu un număr mare de 

angajați și o structură mana-

gerială clară, cu regulamente 

și proceduri exacte. De ase-

menea, a pus accentul pe depă-

șirea limitelor și o implicare în 

activitățile companiei pentru a 

rezolva problemele clienților, 

mai ales în contextul actualei 

revoluții industriale. Experi-

ența de a lucra la radio și 

avantajele implicării în diferi-

te activități de voluntariat le-a 

fost explicată studenților de 

Maria Reuț (realizator progra-

Evenimente  

3-6 decembrie 2018 

 

 

5 decembrie 2018 
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me Radio AS Suceava), pu-

nând accent pe pasiunea de a 

te implica într-o activitate. 

„Ne-a onorat prezența acestor 

invitați la conferință. Consider 

a fost o experiență pozitivă 

pentru studenți și sunt convins 

că vor încerca să aplice 

sfaturile primite de la invitați. 

Am fost plăcut surprins pentru 

că am regăsit în prezentări 

multe elemente comune cu 

cele pe care încerc să le insuflu 

studenților la ore sau în cadrul 

organizației: ieșirea din zona 

de confort, importanța satis-

facției clienților, activitățile de 

muncă în echipă, dezvoltarea 

abilităților prin activități 

practice”, a declarat mode-

ratorul conferinței, conf. univ. 

dr. ec. Ghiuță Ovidiu-Aurel, 

Președinte de onoare al aso-

ciației.  

 

„3 poveşti englezeşti” 

traduse de studenţi pentru 

elevi  

 

La Liceul Tehnologic „Mihai 

Eminescu” din Dumbrăveni a 

avut loc lansarea volumului „3 

povești englezești”, carte care 

cuprinde traducerea a trei 

dintre cele mai spumoase 

povești scrise de Joseph 

Jacobs. Traducerea este sem-

nată de Cercul de Traduceri 

din cadrul proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC, desfășurat 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Tradu-

cerea din limba engleză a fost 

realizată de un colectiv de 21 

de studenţi ai Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării, îndrumați de conf. 

univ. dr. Daniela Hăisan, 

reprezentați la lansare de stu-

dentele Ioana-Niculina Istrate, 

Felicia Malai, Emilia-Elena 

Ursu și Iuliana-Maria Ze-

breniuc. Ilustrațiile, create de 

artistul plastic Ana-Maria 

Ovadiuc, au făcut deliciul 

micilor participanți, elevi ai 

claselor primare și gimnaziale 

din ospitalierul liceu gazdă. 

De la mic la mare, cei prezenți 

au avut ocazia să pătrundă în 

lumea poveștilor, grație unei 

atmosfere plăcute, perfecte 

pentru un ceas de carte și de 

lectură. 

 

OSF Hackathon 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, împreună cu 

OSF Global, companie multi-

naţională de dezvoltare soft-

ware, a organizat evenimentul 

de prezentare și premiere a 

proiectelor realizate în cadrul  

celei de-a IV-a ediţii a 

concursului OSF Hackathon. 

OSF Hackathon este un 

eveniment cu o tradiție de 

patru ani, care se adresează 

studenților Facultății de Ingi-

nerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și este, în sine, 

un exercițiu care îi ajută pe 

participanți să cunoască dru-

mul de la idee la produs final. 

Anul acesta, OSF Global a 

oferit premii în valoare totală 

de aproape 6000 de lei: 

premiul I – 2500 lei, a fost 

acordat echipei Winter is 

coming!, formată din studenții 

Găleată Alexandru, Ciurariu 

Alexandru Gabriel, Danci 

Florin Mihai, Rindasu Claudiu 

Mihai,  premiul II – 1500 lei, 

premiul III – 800 de lei și două 

premii speciale în valoare de 

500 de lei fiecare. Dincolo de 

premiile în bani oferite echi-

pelor proiectelor câștigătoare, 

OSF Hackaton oferă o opor-

tunitate pentru studenții su-

ceveni care își doresc o carieră 

în IT să își testeze limitele și să 

experimenteze ce înseamnă să 

lucreze pe un proiect real.  

 

Expoziție de fotografii 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit un 

eveniment dedicat patrimo-

niului construit al Bucovinei și 

proiectului de cercetare PORT 

Cultural, proiect finanțat de 

UEFISCDI și coordonat de 

universitatea suceveană. Pe 

parcursul sesiunii de discuții 

au fost prezentate rezultatele 

atelierelor derulate în cadrul 

Școlii de vară Antreprenoriat 

și Patrimoniu „Oameni și 

Sare. Cacica 2018” și s-a dez-

bătut programul de activități 

pentru anul 2019. De la ora 

17.00, în Atrium-ul din corp 

E, sub titulatura Oameni și 

Case din Bucovina, a fost 

vernisată expoziția de 

13 decembrie 2018 

 

 

14 decembrie 2018 

 

 

18 decembrie 2018 
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fotografii realizate de studenții 

Facultății de Științe Econo-

mice și Administrație Publică, 

specializarea Economia Co-

merțului, Turismului și Servi-

ciilor, în vara acestui an, în 

cadrul proiectului Salvează 

Satul Bucovinean. Programul 

pregătit de organizatori a fost 

completat de colindele co-

piilor de la grădinița Școlii 

„Sf. Ioan cel Nou” de la 

Suceava, care au condus către 

atmosfera sărbătorilor de iar-

nă.   

 

Premiu acordat de Aca-

demia Română 

 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava face 

cunoscut mediului academic și 

publicului larg faptul că 

Academia Română, cel mai 

înalt for științific românesc, i-

a conferit doamnei prof. univ. 

dr. Niculina Iacob, membră a 

Departamentului de Limbă și 

Literatură Română și Științele 

Comunicării, Premiul „Geor-

ge Barițiu". Această recunoaș-

tere a meritelor doamnei prof. 

univ. dr. Niculina Iacob, 

reflectată și în premiul 

„George Barițiu”, se datorează 

lucrării Cartea românească 

veche din Imperiul Habs-

burgic (1691‒1830). Recupe-

rarea unei identități culturale 

(Ioan Chindriș, Niculina 

Iacob, Eva Mârza, Anca 

Elisabeta Tatay, Otilia Urs, 

Bogdan Crăciun, Roxana 

Moldovan, Ana Maria Roman 

Negoi), Editura Mega, Cluj-

Napoca, 2016. Niculina Iacob 

este cadru didactic de excepție 

al Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, cu un parcurs 

biografic și profesional remar-

cabil. Impresionanta activitate 

publicistică cuprinde paispre-

zece cărți de referință, un curs 

universitar în două volume, 

treisprezece studii publicate în 

reviste de circulație interna-

țională, șapte publicații apă-

rute în volume ale princi-

palelor conferințe internațio-

nale de specialitate, peste 48 

de lucrări și contribuții ști-

ințifice, la care se adaugă 

numeroase participări la 

manifestări științifice națio-

nale și internaționale, coor-

donarea și includerea ca mem-

bru în echipa de implementare 

a patru programe și granturi de 

cercetare, unul internațional și 

trei naționale, participarea ca 

referent sau membru în comi-

sii de doctorat la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, coordonator științific a 

120 de lucrări de licență și a 27 

de lucrări de grad pentru 

obținerea gradului didactic I în 

învățământul preuniversitar. 

Ca o dovadă de recunoaștere și 

apreciare a valorii activității 

științifice,  a obținut, de-a lun-

gul timpului, importante 

premii: Premiul de Excelenţă, 

în anul 2008, pentru coor-

donarea ediţiei princeps a 

Bibliei Vulgata, tradusă de 

episcopul Petru Pavel Aron, 

acordat de Fundaţia Naţională 

pentru Ştiinţă şi Artă a 

Academiei Române, Bucur-

eşti; Premiul „Cartea anului”, 

acordat ediţiei Biblia Vulgata. 

Blaj 1760–1761, Vol. I-V 

(Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 2005); Premiul 

„Monumenta”, acordat lu-

crării Cartea românească ve-

che din Imperiul Habsburgic 

(1691‒1830). Recuperarea 

unei identități culturale (Ioan 

Chindriș, Niculina Iacob, Eva 

Mârza, Anca Elisabeta Tatay, 

Otilia Urs, Bogdan Crăciun, 

Roxana Moldovan, Ana Maria 

Roman Negoi), Editura Mega, 

Cluj-Napoca, 2016.   

  

 

 

18 decembrie 2018 
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Academician Constantin 

Corduneanu 

 

Întreaga comunitate academi-

că suceveană regretă încetarea 

din viață a Academicianului 

Constantin Corduneanu, ilus-

tru matematician român, cu o 

bogată carieră internațională, 

Rector al Institutului Peda-

gogic din Suceava între anii 

1966 și 1968. Constantin Cor-

duneanu s-a născut pe 26 iulie 

1928, la Iași, și în anul 1951 a 

absolvit cursurile Facultății de 

Științe a Universității din Iași, 

secția Matematică, pentru ca 

cinci ani mai târziu să obțină 

titlul de doctor în matematică 

cu teza „Probleme globale 

pentru ecuații diferențiale de 

ordinul I și II". De-a lungul 

cariei sale, profesorul Cor-

duneanu a ocupat poziții im-

portante, precum cea de șef al 

Catedrei de matematică și 

fizică (1964 - 1966), decan al 

Facultății de Matematică din 

cadrul Universității „Al. I. 

Cuza" din Iași (1968 - 1972), 

prorector al aceleiași universi-

tăți (1972 - 1973 și 1974 - 

1977), dar și rector (1966 - 

1968) la Institutul Pedagogic 

din Suceava. În anul 1978, 

Constantin Corduneanu pără-

sește România pentru postul 

de profesor titular la Uni-

versitatea din Arlington 

(Texas - SUA), poziție pe care 

avea să o ocupe până la 

momentul pensionării, în anul 

1996, atunci când i s-a conferit 

titlul de profesor emerit. Par-

cursul universitar al profeso-

rului Corduneanu a fost com-

pletat de o remarcabilă acti-

vitate publicistică. Astfel, 

domnia sa a publicat, în Ro-

mânia și în străinătate, 

aproximativ 200 de cărți și 

articole științifice, în care a 

abordat variate domenii de 

cercetare: teoria globală a sis-

temelor diferențiale, teoria 

admisibilității și aplicații la 

sisteme diferențiale, integrale 

sau cu operatori Volterra ge-

nerali (cauzali), teoria stabi-

lității sistemelor, cu precădere 

prin metoda comparației, 

teoria mișcărilor oscilante și a 

undelor, în special cazul 

aproape periodic. Totodată, 

domnia sa este autor al unor 

importante monografii și ma-

nuale, în care sunt expuse 

unele rezultate ale cercetărilor 

sale: Funcții aproape-peri-

odice (1961; tradusă în limba 

engleză la John Wiley, New 

York, 1968; Chelsea, 1989) - 

prima carte a unui profesor al 

Universității din Iași tradusă 

în SUA; Principles of 

Differential and Integral 

Equations (Allynand Bacon, 

Boston, 1971; Chelsea, New 

York, 1977 și 1988; în limba 

română, două ediții la Uni-

versitatea din Iași, 1973, 

1977), lucrare care reunește 

cursurile  ținute în anii '60 la 

Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iași și utilizată la importante 

universități din Statele Unite 

ale Americii: University of 

California, Cornell Uni-

versity, Johns Hopkins Uni-

versity (Baltimore), precum și 

la Universitatea din Tel Aviv 

și în alte universități de 

prestigiu din lume; Integral 

Equations and Stability of 

Feedback Systems (New 

York, 1973); Integral 

Equations and Applications 

(Cambridge University Press, 

1991; retipărită în 2008); 

Functional Equations with 

Causal Operators (Taylor and 

Francis, London, 2002); Al-

most Periodic Oscillations 

and Waves (Boston, New 

York, 2009). Profesorul 

Constantin Corduneanu a fost 

membru al mai multor so-

cietăți științifice din țară și din 

străinătate, Doctor Honoris 

Causa al Universităților din 

Constanța, Brașov, Iași, Su-

ceava și al Universității „Ural" 

din Ekaterinburg (Federația 

Rusă). De asemenea, a fost 

distins cu Premiul Ministe-

rului Educației (1963), Pre-

miul „Gh. Lazăr" al Aca-

demiei Române (1965), cu 

titlul Distinguished Research 

Award de către Universitatea 

de Stat din Texas (1991) și cu 

Medalia de Merit a Societății 

Matematice din Cehia (2001). 

Academia Română l-a ales 

membru corespondent în anul 

1974, calitate care i-a fost 

retrasă în anul 1978, ca urmare 

a plecării din țară, fiind însă 

repus în drepturi în 1990. În 

anul 2015, profesorul Cor-

duneanu a fost ales membru 

titular. Pentru întreaga sa 

contribuție la dezvoltarea în-

vățământului superior su-

cevean, pentru prestigioasa sa 

activitate științifică, care a 

contribuit la promovarea cer-

cetării din România în stră-

inătate, cu precădere în Statele 

Unite ale Americii, ne ex-

primăm profunda recunoștință 

față de cel care a fost Aca-

demician Constantin Cordu-

neanu, de al cărui nume se va 

lega pentru totdeauna istoria 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava.   

 

26 decembrie 2018 

 

 



 

 / info USV / Decembrie 2018 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 923/2018 pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat 

și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 994 din 23 noiembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5472/2018 privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor 

organizatoare de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 996 

din 26 noiembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5454/2018 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii 

universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din 

instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2018-2019, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 din 27 noiembrie 2018.  

 

Legea nr. 289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011, Publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1028 din 03 decembrie 2018.  

 

Legea nr. 278/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2018 pentru 

adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 28 noiembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5611/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1050 din 11 decembrie 2018 

 

Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 14 decembrie 2018. 

 

Ordonanța de urgență nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1053 

din 12 decembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018.  

 

Legea nr. 322/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1099 din 

27 decembrie 2018.  

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 120/13 decembrie 2018 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 

2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 121/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii de sistem privind 

drepturile salariale pentru personalul din proiectele finanțate din fonduri europene 

nerambursabile și din alte surse de finanțare. 
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Hotărârea nr. 122/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

întocmirea statelor de funcții (R49). 

  

Hotărârea nr. 123/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenților (R05). 

 

Hotărârea nr. 124/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material (R53). 

 

Hotărârea nr. 125/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare a Serviciului Resurse Umane (R29). 

 

Hotărârea nr. 126/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 127/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de licenţă și masterat, 

anexe ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 128/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor bugetate 

disponibile la nivelul  Universității pentru studii universitare de licență și pentru studii 

universitare masterat, ani superiori, (anul II de studii), în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 129/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui  loc bugetat pentru 

studii universitare de licență, anul II de studii, în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică, an universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 130/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului 

administrativ USV. 

 

Hotărârea nr. 131/13 decembrie 2018 privind aprobarea modificării tarifelor aplicate în cadrul 

Complexului de Natație și Kinetoterapie, Anexa 13  din Planul de taxe și tarife. 

 

Hotărârea nr. 132/13 decembrie 2018 privind aprobarea renunțării la un program de studii 

universitare de masterat, din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

 

Hotărârea nr. 133/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare (R50). 

 

Hotărârea nr. 134/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare (R28). 

 

Hotărârea nr. 135/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 136/13 decembrie 2018 privind aprobarea suplimentării plafoanelor maximale pe 

principalele linii bugetare pentru anul 2018. 

 

Hotărârea nr. 137/13 decembrie 2018 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2019. 
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Hotărârea nr. 138/13 decembrie 2018 privind aprobarea ca domnul cercetător științific Adrian 

NIȚĂ să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala 

Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane). 

 

Hotărârea nr. 139/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind 

acoperirea activităților didactice în regim plata cu ora (PO-DAC-03). 

 

Hotărârea nr. 140/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a gradației 

de merit. 

 

Hotărârea nr. 141/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea autorizării provizorii de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de 

masterat Reziliență în educație / Resilience in Education din cadrul Facultății de Științe ale 

Educației. 

 

Hotărârea nr. 142/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de 

autoevaluare în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a două programe de studii 

universitare de licență din cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 143/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

licență Controlul și expertiza produselor alimentare din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

 

Hotărârea nr. 144/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

licență Tehnologia construcțiilor de mașini din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 145/13 decembrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

masterat Nutriție și recuperare medicală din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 104/ 4 decembrie 2018 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2019-2020 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat.  

 

Hotărârea nr. 105/ 4 decembrie 2018 cu privire la aprobarea PO-SRU-04 - Evaluarea 

performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

Hotărârea nr. 106/ 4 decembrie 2018 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat, anul I, studii 

universitare de licență și a unui loc bugetat, anul I, studii universitare de master. 

 

Hotărârea nr. 107/ 11 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.1359 din 

data de 5 decembrie 2018. 
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