Minuta Consiliu FJSC din 8-9 aprilie 2021

1) A fost aprobata Minuta din 4.03.2021
2) A fost aprobată Modificarea structurii sesiunii de restanțe și reexaminări pentru
anii terminali (licență și master).
Perioadă aprobată: 24 mai - 6 iunie 2021.
Secretariatul FJSC a propus ca reexaminările din anii I și II să se desfășoare în
prima săptămână (24-30 mai), iar restanțele și reexaminările din anii terminali să
se desfășoare în săptămâna a doua: 31 mai - 6 iunie. A fost aprobată propunerea.
3) A fost aprobat calendarul pentru examenele de finalizare a studiilor (licență si
master)
- inscrierile 07.06-13.06.2021 (online)
- verificare dosare inscrisi/repartizare pe comisii/ afisat pe site listele pentru
sustinere- 14.06-18.06.2021
- sustinerea lucrărilor de licență si a disertatiilor - 22.06-25.06.2021
- afișarea rezultatelor - 28.06.2021
4) A fost aprobată Comisiei centrale pentru examenul de finalizare a studiilor
(nivel licență și masterat)
Președinte: Decan FJSC, conf. univ. dr. Antonio Momoc
Membri: prodecan, conf. dr. Romina Surugiu, dir. Dep. Jurnalism, prof. univ. dr.
Raluca Radu
secretari - lect. dr. Camelia Cușnir, asist. dr. Bogdan Oprea
5) A fost retrimis Consiliului Dep. ID-IFR Regulament de funcționare Dep. ID-IFR
pentru avizul privind amendarea articolului referitor la votul pentru Consiliului
epartamentului (vot secret)
6) A fost aprobat Regulamentul de burse studenți FJSC
7) A fost făcută o informare privind practica studenților – formularul de optiuni pt
studentilor pentru coordonatorii de practica va fi urcat pe site cu numele
coordonatorilor si specializarile aferente
8) A fost aprobată modificarea la Plan de învățământ CRP anul III, promoția 20182021 în vederea îndreptării unei erori materiale.

9) Diverse
9.1. A fost făcută o informare privind stadiu rebranding – site nou. Au fost făcute
propuneri de membri ai echipei care lucrează la întocmirea Caietulului de sarcini:
prof. dr. Gerogeta Drulă, lect. dr. Alexandra Bardan, responsabil IT – Oscar
Stănciulescu, decan, conf. dr. Antonio Momoc
9.2. A fost inițiată dezbaterea privind amendarea Metodologiei de admitere licență
– aspectul criteriilor de admitere pt olimpicii nationali (a fost inițiată o comisie de
lucru interdepartamentala)
9. 3. A fost făcută o propunere de organizarea a restantelor sem 1 & sem 2. A fost
propusă o comisie de lucru interdepartamentala.
9. 4 A fost inițiată dezbaterea și comisia de lucru interdepartamentală privind Noul
Plan invatamant specializarea CRP.

