Informare asupra Ședinței Consiliului Facultății din 23 aprilie 2015

La ședință au participat 17 cadre didactice și 5 studenți.
La punctul 1 al ordinii de zi, dnul decan prezintă comisiile de admitere pentru studiile de licență
și master la matematică și informatică. Comisiile propuse sunt votate în unanimitate.
Dnul decan prezintă comisiile pentru finalizarea studiilor de licență la matematică, informatică și
TI. Pentru completarea comisiei de contestații la Informatică este propusă dna lect.dr. Geanina
Georgescu. Comisiile propuse sunt votate în unanimitate.
La punctul 2 al ordinii de zi, directorul Departamentului de Matematică prezintă cursurile
opționale ale departamentului. Consiliul votează în unanimitate lista propusă.
Directorul Departamentului de Informatică prezintă cursurile opționale ale departamentului
remarcând că în listă apar cursuri făcute în colaborare cu specialiști din industrie. Consiliul
votează în unanimitate lista propusă.
Dnul decan solicită ca până pe 24/04/2015 să fie depuse la secretariat și afișate pe site-ul
facultății lista cursurilor opționale avizate și formularele pentru specificarea opțiunilor.
Diverse. Dnul decan solicită aprobarea comisiei de doctorat a doctorandului O. Racoveanu,
propusă de conducătorul științific al tezei prof.dr. I. Mihăilă. Comisia este formată din: Prof.dr.
Nicolae Șandru, CS I dr. Gabriela Marinoschi (ISMMA – Academia Română), CS I Petre
Popescu (Observatorul Astronomic – Academia Română). Președinte al Comisiei a fost propus
Conf. dr. Victor Țigoiu. Comisia este votată în unanimitate.
Dnul prof. Păun informează Consiliul despre avizul favorabil al Școlii doctorale de informatică
privind cererile de afiliere ale dnilor L. Dinu și R. Diaconescu, despre modificarea criteriilor
minimale de afiliere la Școala doctorală de informatică și solicită votul Consiliului privind lista
persoanelor care au fost avizate pentru afilierea la ICUB. Lista este votată în unanimitate.
Directorul Școlii doctorale de matematică informează Consiliul despre avizul favorabil privind
prelungirea, pe o perioadă de trei ani, a activității, în cadrul școlii, a dnilor prof. C. Năstăsescu și
D. Popescu.
Directorul Departamentului de Matematică solicită votul Consiliului pentru prelungirea, pe o
perioadă de un an, a activității prof. S. Țigoiu și V. Preda și pe o perioadă de o lună a activității
conf. V. Țigoiu. Consiliul votează în unanimitate.

