Minuta Consiliu FJSC 29 septembrie 2017

In urma analizării examenului de admitere iulie 2017 – septembrie 2017 (licență si master) s-a decis
1. Crearea unei subcomisii a admiterii care să se ocupe numai cu contactarea telefonică a
candidaților pentru confirmarea/infirmarea locului obținut – în vederea degrevării
Secretariatului admiterii de această activitate, pentru concentrarera forțelor din Secretariatul
admiterii asupra situatiilor /tabelelor admiterii
2. Mobilizarea coordonatorilor de mastere de la masterele cu deficit cronic de candidați pentrtu
atragerea candidaților – efectuarea unui studiu asupra atitudinii absolvenților față de mastere și
crearea de strategii de comunicare online pentru vizibilizarea masterelor
În urma analizei Planurilor de învățământ și a Statelor de funcții (licență, master, doctorat), acestea au
fost avizate în unanimitate, pentru programele de IF si IFR
În urma analizării listelor de colaboratori externi și a dosarelor acestora, lista cadrelor didactice asociate
a fost avizată în unanimitate
Au fost avizate următoarele cereri
1. Conf univ dr Octavia Madge a cărei abilitare a fost validată de CNATDCU de a se afilia Scolii
doctorale a FJSC
2. Lect univ dr Horea Bădău de a se separa cursul de Jurnalism online (efectuat în comun cu
lect univ dr V Vîlcu) in două cursuri, Jurnalism online (H Bădău) și Producție în jurnalismul
online (V Vîlcu)
3. Lect univ dr Adriana Stefănel de a preda mai multe cursuri de metode de cercetare in
programele de master
Se avizează favorabil solicitarea de re-aprobare a Comisiei de disciplină a UB, pentru a analiza cazul lect
univ dr Horea Bădău
Se avizează favorabil solicitarea conf univ dr Raluca Radu de a se cere un aviz de la Direcția juridică a UB
pentru cazul studentelor Dădiciu (program IFR) si Tomescu (IF) care au prezentat referate identice la
disciplina Deontologia comunicării
Se aprobă scutirea de taxă a studenților din programele IF si IFR care se încadrează în categoria
studenților cu necesități speciale

