
                                                                                                               Nr. 6 din 7  februarie 2017

1. Perioada de finalizare a studiilor ( programarea examenelor de licen i diserta ie) din
acest an universitar este 28 iunie  - 7 iulie 2017. Toate cadrele didactice î i vor planifica
activit ile astfel încât în aceast  perioad  sa poat  participa ca pre edin i, membrii sau
secretari de comisii la aceste examene. Comisiile se propun de c tre departament.

             R spunde: Director departament, fiecare cadru didactic al facult ii.

          2. Ziua Universit ii “ TRANSILVANIA”  va avea loc în data de 1 martie. Facultatea noastr
va desf ura urm toarele activit i:

        a. Concurs de tenis de mas  începând cu începere de la ora 12 în corpul R;
                      b. Concurs de art  culinar  intitulat “GASTRO-AT 2017” cu participarea studen ilor i

a unor  cadre didactice.

                         R spunde: Prodecan cu activitatea studen ilor, director de departament, Decan
                         Termen: 1 martie 2017

           3. Trecerea notelor în cataloage se va face la un interval care s  nu dep easc  48 de  la
data desf ur rii examenului, conform articolului 16 punctul 4 din „Regulamentul privind
activitatea profesional  a studen ilor”.

                           R spund: Cadrele didactice titulare, Director de departament, Decan.
                           Termen: sesiunile de examene;

            4. Actualizarea site-ului facult ii.

                      R spunde: Prodecan cu activitatea de  cercetare, Prodecan cu activitatea
studen ilor, Director de departament, Secretar ef , Decan.

                      Termen:  permanent

     5. Pentru completarea site-ului facult ii cu CV-urile prescurtate ale cadrelor didactice,
acestea vor transmite pe adresa prodecanului cu activitatea de cercetare. ( dimensiunea
formatului de ½ A4). CV-urile vor avea ata ate i fotografia cadrului didactic respectiv.

                        R spund: Prodecan activitatea de cercetare, Director de departament, Decan.
              Termen: 12. 02. 2017

          6. Conform Hot rârii Consiliului de Administra ie nr. 18 din 25.01.2017, cadrele didactice
sunt în concediu de odihn  în perioada 20.02.2017- 25.02.2017. Cadrele didactice cu
func ii de conducere va asigura permanen a la facultate..

                R spunde: Decanul
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                                                                Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS
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