Informare asupra ședinţei Consiliului Facultăţii de Matematică și Informatică
din 23.05.2013
La ședință au participat 22 membri (dintre care 19 cadre didactice).
La primul punct de pe ordinea de zi, au fost aprobate cursurile opționale pentru anul universitar
2013-2014. La Departamentul Matematică cele 4 cursuri propuse au întrunit numărul necesar de
opțiuni. La Departamentul de Informatică, în primul semestru au întrunit numărul necesar de
opțiuni 6 cursuri. Pe semestrul al doilea s-a hotărât organizarea a 7 sau 8 cursuri. Dintre acestea 6
au întrunit numărul necesar de opțiuni. În funcție de modul în care vor fi distribuiți studenții care
nu au depus opțiuni, cursurile ramase (unul sau două) se vor stabili în luna septembrie. Toate
listele de cursuri opționale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Redistribuirea studenților
de la Matematici Aplicate se va face (ca în fiecare an) după încheierea sesiunii de restanțe din
toamnă.
La punctul al doilea de pe ordinea de zi, cei doi directori de departamente au prezentat o
informare privind întocmirea ștatelor de funcții pentru anul universitar viitor. Dl. Liviu Ornea a
precizat că, având în vedere necesarul de personal (cu valoare științifică și academică
recunoscute) în unele domenii ale Departamentului de Matematică (în special ca urmare a
pensionărilor masive din ultimii ani), se impune scoaterea la concurs a 3 posturi de conferențiar
(Analiză, Ecuații și Probabilități-Statistică). Domnul Radu Miculescu a precizat că nu este de
acord cu propunerea și a propus la rîndul său ca, în locul postului de conferențiar la analiză, să
fie scos la concurs un post de asistent. În urma discuțiilor și a votului, Consiliul a decis (18 voturi
pentru și 4 abțineri) ca în ștatele de funcțiuni pentru anul universitar 2013-2014 să fie incluse
cele 3 posturi de conferențiar.
Dl. Gheorghe Ștefănescu a precizat că ștatul de funcțiuni de la Departamenul de Informatică va fi
finalizat în cel mult o lună. Dl. Decan a atras atenția că ștatele, completate inclusiv cu personalul
asociat (iar la Informatică sunt probleme mari cu acoperirea normelor vacante), trebuie aprobate
în Consiliul din septembrie. Urmare a cererii domnului profesor Gh. Ștefănescu, s-a decis
intervenția la nivelul universității în vederea acordării dreptului de a se introduce mai multe ore
în unele norme didactice, odată cu creșterea corespunzătoare a salariului.
Diverse:
• A fost aprobată cu unanimitate de voturi forma finală a regulamentului intern de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice;
• Au fost făcute propunerile facultății privind datele examenelor de admitere la licență: 19,
20 și 21 iulie (Informatică, Matematică și respectiv Tehnologia Informației);
• Au fost făcute propunerile facultății privind datele examenelor de admitere la master: 23
și 25 iulie (scris și oral);
• În eventualitatea că facultatea noastră va obține dreptul de a organiza examenul de licență
la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației începând cu acest an, acesta se va
desfășura în perioada 8-12 iulie, după metodologia folosită la Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca (examinare orală din materiile fundamentale din primii doi ani de studii și
susținerea lucrării de licență);
• S-a hotărât ca toate cererile de reluare de activitate să fie discutate mai întâi la nivel de
departament, și apoi supuse aprobării Consiliului;
• Dl. Decan a informat Consiliul că, potrivit noilor metodologii, declarația de autenticitate
atașată unei lucrări de licență sau disertație trebuie semnată de candidat și de
îndrumătorul acestuia;
• Studentul Paul Ungureanu a inițiat redactarea unei propuneri, care să fie însușită de către
Senatul UB și transmisă Ministerului Educației Naționale, prin care să se solicite ca
studenții cu cazuri sociale excepționale să poată primi atât bursă socială, cât și bursă de
studiu sau de merit.

