Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 20.02.2014
La şedinţă au participat 18 membri ai Consiliului (16 cadre didactice și 2 studenți).
Punctul întâi de pe ordinea de zi: Dl. Decan a prezentat Raportul asupra Stării Facultății de Matematică și
Informatică pe anul 2013, precum și Planul Operațional pe anul 2014. Ambele documente au fost avizate
favorabil cu unanimitate de voturi.
Punctul al doilea de pe ordinea de zi (Diverse):
1. S-au fixat zilele în care se vor susține probele examenului de licență: 23 iunie (scris Informatică); 24
iunie (scris Matematică); 26 și 27 iunie (susținerea lucrărilor de licență și disertație). În cazul în care
programul de Tehnologia Informației va fi acreditat de către ARACIS, susținerea licenței se va face la
noi în facultate, în aceeași perioadă, respectând metodologia de anul trecut (care a fost aplicată la
Universitatea din Craiova).
2. Dl. Decan a solicitat directorilor celor două Departamente propuneri privind componența comisiilor de
licență și disertație.
3. Dl. Decan a informat Consiliul că studentul Chiran Mircea Andrei a fost eliminat de la examenul de
licență, deoarece în timpul probei scrise a folosit un telefon mobil.
4. Dl. Decan a informat Consiliul că studenta Munteanu Dana-Maria a fost prinsă copiind la examenul de
Geometrie. Cu unanimitate de voturi, Consiliul a hotărât ridicarea bursei de merit acordată acestei
studente.
5. Dl. Decan a informat Consiliul că patru studenți bursieri nu au promovat niciun examen în sesiunea din
iarnă (Blăneanu Ana-Maria, Scărlătescu Flavius, Topuzanu Samson Andrei și Ilie Georgiana). S-a
propus supendarea burselor acordate primilor trei studenți. Datorită situației materiale deosebit de
dificilă a studentei Ilie Georgiana, s-a propus ca aceasta să primească în continuare bursa socială. Cele
două propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
6. A fost discutată problema cadrelor didactice netitulare care au dreptul de a conduce lucrări pentru
obținerea gradului didactic I. Au fost făcute două propuneri: (1) să se limiteze numărul de lucrări
conduse de un cadru netitular la cel mult două lucrări (propunere formulată de Conf.dr. Monica
Tătărâm); (2) de acest drept pot să beneficieze numai cadrele didactice titulare (propunere formulată de
Prof.dr. Olivian Simionescu). Supuse votului, niciuna dintre propuneri nu a întrunit majoritatea
necerară. S-a decis ca problema să fie rediscutată într-o ședință ulterioară a Consiliului.
7. Studentul Paul Ungureanu, membru al Consiliului FMI, a propus organizarea unor cursuri de pregătire a
studenților pentru examenul de licență. În urma discuțiilor, la propunerea Conf.dr. Cristian Voica, s-a
decis cu unanimitate de voturi organizarea unor consultații în perioada premergătoare susținerii
examenului de licență.
8. Au fost aprobate cu unanimitate de voturi planurile de învățământ ale Programelor de Master:
„Didactica Matematicii” și „Didactica Informaticii” în vederea înaintării acestora spre avizare de către
Senatul UB.

Prodecan,
Dragoș Ștefan

