Minuta CF deschis 13.09.2022
1. Au fost aprobate procentelor maximale pentru organizarea online a activităților de predare curs
pentru programele de Licență – 40%, Master – 55%, Doctorat – 65%. Pentru activitățile
aplicative de seminar/laborator: licență – 25%, master – 35%, doctorat – 35%.
CF a decis distributia procentelor astfel, la licență Licență - curusuri fizice se vor derula față în față
în perioada.
Octombrie Noiembrie - primele 8 teme de curs.
Cursurile online se vor derula pe platformele Teams sau Meet in perioada:
Decembrie - Ianuarie - 6 teme de curs
Seminar licenta: primele 10 intalniri fizic
ultimele 4 intalniri (dec- ian) online
La Master, cursuri fizice, fata in fata, incepand cu Octombrie - primele 7 teme de curs fizic
Incepand din ultima saptamana din noiembrie - 7 teme de curs online.
Seminar master: primele 9 fizic
5 - online
Colegii care doresc să își țină orele de curs/seminar/lab fizic pe tot parcursul trebuie doar
să informeze conducerea departamentelor și a facultății.
Informația va fi transmisă echipei de orar.
Colegii care doresc sa țină orele online mai mult de pragul fixat de ARACIS reprezintă
exceptii și pot depune o solicitare justificată în acest sens până pe 16.09.2022. catre decan si
conducerile departamentului.
Justificări: situații medicale, lipsa de spațiu pentru cursurile mari - cu pastrarea procentului
fixat de ARACIS per program licenta/master si aprobat in CF.
Decizia ref. la seminar este fixată de titular prin Fisa disciplinei pt ca toate grupele de seminar
sa desfasoare orele identic.
2. Informare: Fisa de disciplina - noul model primit ieri de la Rectorat - atasat.
FD vor preciza pondere activități online și platforma predare sincronă online: Google Meet sau
Teams.
Fișele și planurile aprobate in departamente vor fi supuse unui vot extraordinar în CF pe data de 23
septembrie 2022 cand vor fi supuse aprobării si Planurile in noul format si Statele de functii.
3. A fost aprobată prelungire activitate asist. univ. drd. Mihai Dragnea
4. Informare: membri echipă de orar sem. 1, an univ. 2022-2023: asist. drd. Mihai Dragnea, lect. dr.
Gheorghe Anghel, asist. dr. Mihai Vacariu, lect. dr. Iulian Veghes.
5. A fost aprobata echipa de amendare a Metodologiei de acordare a gradatiilor de merit:
Președinte: Decan, conf. dr Antonio Momoc, Membri: prof.univ.dr. Gina Drulă, lect.univ.dr. Val
Vîlcu, prof. univ. dr. Marian Petcu, lect. dr. Ionut Butoi, lect. dr. Nicoleta Apostol. O sedinta online
in acest sens va avea loc saptamana urmatore.
6. Au fost aprobati tutorii de an pe specializări.

JURNALISM:
Anul I: lect.univ.dr. Florian Petrică, lect.univ.dr. Mircea Sava
Anul II: Asist.univ.dr. Gheorghe Anghel și asist.univ.dr. Oana Călin-Lipănescu
Anul III: Lector univ. dr. Antonia Matei şi lector univ. dr. Alexandra Bardan
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
1.
2.
3.

an I- lect.univ.dr. Mădălina BĂLĂȘESCU
an II- lect.univ.dr. Nicoleta APOSTOL
an III-lect.univ.dr. Valentina BOUREANU

PUBLICITATE
1.
2.
3.

an I- lect.univ.Dan PODARU
an II- lect.univ.dr. Iulian VEGHEȘ
an III-conf.univ.dr. Mădălina MORARU

7. A fost aprobata modernizarea sălilor prin sponsorizări pentru anul univ. 2022-2023: sala 612/602
– OMV Petrom, hol circular Dentsu România, Renovare băi – Romstal, Renovare biblioteca FSJC –
Mastercard.
8. Aprobată scutire de taxă pentru student cu handicap grav la specializarea Publicitate, ID si
reducere 50% taxă pentru masterand CPV și loc la cămin
9. A fost aprobata mărirea taxei de reexaminare de la 50 Ron la 150 Ron.
Colegii profesori si studenti a fost invitati la deschidere an universitar: luni, 3 octombrie 2022, ora
10. Deschidere va avea loc la Grădina Botanică, dacă va permite vremea sau la sala R3 – Fac. de
Chimie

