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HOTARAREA NR. 12 

 

din data de 04.10.2018 

 

A fost supusa la vot solicitarea adresata Senatului UVT de acreditare a domeniului de master 

Fizică,  cu cele trei programe de studii. 

A fost supusa la vot si votata in unanimitate propunerea ca in in viitor, concursul de Fizica 

„Constantin Salceanu” sa se poata organiza si in alte locatii. 

Au fost votate in unanimitate cererile cadrelor didactice care solicita desfasurea unor activitati in 

regim plata cu ora, la alte universitati. 

Au fost votate Deciziile de echivalare a studiilor a studentului Susan Aurelian-Calin, pentru 

trecerea intr-un an superior si a studentilor care au depus cerere de repetare studii. 

Au fost supuse la vot si votate in unanimitate cererile de transfer a studentelor: 

 - Coanda Smaranda  de la PTAM la FAM; 

 - Sklerniakof Alina de la AEPCP la FAM 

A fost discutata cererea d-lui conf. univ. dr. C. Caizer privind promovarea in anul universitar 

2018-2019, pe post de profesor. A fost votata in unanimitate propunerea ca domnul decan sa fie 

mandatat pentru a da raspunsul din partea Consiliului FF, cu urmatoarele precizari: 

1. In Statele de Functii 2018-2019 a fost prevazut un post vacant de profesor; 

2. La momentul actual nu exista o Metodologie pentru ocuparea unui post prin promovare; 

Au fost votata in unanimitate urmatoarele comisii: 

Comisia pentru selectia cadrelor didactice pentru mobilitatile Erasmus: 

Presedinte: Lector univ. dr. A. Neculae 

Membri: Lector univ. dr. N. Stefu 

  Lector univ. dr. Loredana Tanasie – FMI 
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Comisia pentru selectia studentilor pentru mobilitatile Erasmus: 

Presedinte: Lector univ. dr. A. Neculae 

Membri: Conf. univ. dr. M. Lungu 

  Lector univ. dr. Loredana Tanasie – FMI 

Comisia pentru echivalarea studiilordin mobilitatile Erasmus: 

Presedinte: Prof. univ. dr. D. Vizman 

Membri: Lector univ. dr. N. Stefu 

Lector univ. dr. A. Neculae 

 

  

DECAN,      

Prof. univ. dr. Daniel VIZMAN    

 


