Informare asupra Ședinței Consiliului Facultății din 17 decembrie 2015
La ședință au participat 22 cadre didactice și 5 studenți.
La punctul 1 al ordinii de zi, ”Finalizarea discuțiilor asupra modalităților de admitere la master în anul
I 2016-2017”, dnul decan face o sinteză a discuțiilor avute până acum și informează asupra propunerii
Departamentului de Matematică pentru evaluarea candidaților la cele două probe de admitere la masterele
de Matematică. Propunerea este votată în unanimitate.
În legătură cu propunerea adoptată în ședința Consiliului din data de 10 decembrie 2015, prin care proba
scrisă de admitere la masterele de Informatică poate fi echivalată cu proba scrisă de la examenul de
licență susținut în facultate, dnul decan informează asupra punctului de vedere al Secretariatului General
al UB care consideră că această prevedere este discriminatorie, întrucât se aplică doar absolvenților FMI.
Dnul decan propune ca această prevedere să fie înlocuită cu următoarea: proba scrisă de la admiterea la
masterele de Informatică să fie înlocuită cu o probă de dosar, dar absolvenții altor domenii de licență
decât Informatică, Matematică sau Calculatoare și Tehnologia Informației să susțină o probă scrisă
eliminatorie. Propunerea este votată în unanimitate.
Dnul decan informează Consiliul că pentru masterele în limbi străine, probele concursului de admitere
trebuie completate cu o probă de competență lingvistică.
Dnul decan informează Consiliul că data limită pentru transmiterea la Rectorat a tuturor informațiilor
legate de concursul de admitere în anul I 2016-2017 la licență și master este de 15 ianuarie 2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, ”Finalizarea discuțiilor asupra criteriilor de acordare a gradațiilor de
merit”, dnul decan face o sinteză a discuțiilor avute până acum. Directorul Departamentului de
Matematică, în urma consultărilor din Consiliulul Departamentului, își retrage cele două propuneri de
amendare a criteriilor de acordare a gradațiilor de merit pentru concursul 2016 - pragurile minimale
pentru criteriile din fișa de autoevaluare și luarea în considerare doar a activităților pentru care afilierea
este declarată la Universitatea din București. Această poziție este susținută și de directorul
Departamentului de Informatică, pe motiv că până la desfășurarea concursului 2016 nu este timp suficient
pentru detalierea concretă a acestor propuneri în fișa de autoevaluare. Consiliul aprobă retragerea celor
două propuneri. Pentru concursul de acordare a gradațiilor de merit 2016, criteriile și fișa de autoevaluare
vor rămâne neschimbate, cu excepția algoritmului de normalizare pentru punctajul pe fiecare criteriu care,
la această ediție, va fi cel folosit pentru clasificarea Shanghai a universităților.
La punctul 3 al ordinii de zi, ”Aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a
studiilor, sesiunea februarie 2016”, dnul decan propune următoarele date: marți 9 februarie 2016 proba
scrisă, joi 11 februarie proba orală. Calendarul este aprobat în unanimitate.
La punctul 4 al ordinii de zi, ”Aprobarea participării la concursurile studențești cu finanțare (parțială)
din partea facultății pentru anul universitar 2015-2016”, dnul decan face o prezentare a bugetelor pe care
aceste participări le implică. În urma discuțiilor avute, Consiliul votează ca facultatea să finanțeze parțial
aceste participări, din fonduri proprii, în limita sumei de 2000 euro. Pentru diferența necesară participării
la aceste concursuri, facultatea va apela la fondurile UB și la sponsorizări.
La punctul 5 al ordinii de zi, ”Aprobarea unui regulament de desfășurare a cursului opțional de
Algoritmi avansați”, dnul decan informează Consiliul asupra acestui curs și a motivelor care au stat la
baza elaborării regulamentului. În urma discuțiilor avute, Consiliul aprobă în unanimitate regulamentul
propus.

La punctul 6 al ordinii de zi, ”Modificarea componenței Comisiei de asigurarea calității din facultate”,
sunt votați, în unanimitate, pentru a face parte din Comisia de asigurare a calității, pentru realizarea
Raportului de autoevaluare a FMI pe anul 2015, următorii membri ai corpului profesoral: conf.dr. Traian
Șerbănuță, lect.dr. Ruxandra Olimid din partea Departamentului de Informatică; lect.dr. Radu Munteanu,
lect.dr. Danile Stănică din partea Departamentului de Matematică.
La punctul 8 al ordinii de zi, ”Diverse”, directorul Școlii Doctorale de Matematică solicită avizul
Consiliului ca activitatea în cadrul școlii a prof.dr. George Georgescu să fie prelungită; se aprobă în
unanimitate.
Dnul decan informează Consiliul asupra faptului că Senatul UB a stabilit calendarul de desfășurare a
concursurilor pentru funcția de decan (ianuarie-februarie 2016).
Dnul decan informează Consiliul că la propunerea sa, Senatul UB a aprobat ca facultatea să poată avea
până la 4 prodecani pentru noua perioadă electivă (2016-2020), cu mențiunea că s-ar putea (nu s-a decis
nimic în acest sens) ca indemnizația unuia dintre prodecani să fie plătită din fondurile facultății. Consiliul
a aprobat la rândul său, în unanimitate, această propunere.
Punctul 7 al ordinii de zi a fost amânat pentru o ședință viitoare a Consiliului.
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