Minuta ședinței Consiliului FJSC
22.04.2016

1. Consiliul a aprobat minuta ședinței din 26.02.2016
2. Consiliul a validat alegerea studenților Andreea Oancea și Oscar Stanciulescu în calitate
de membrii ai Consiliului FJSC; Consiliul a aprobat participarea în calitate de invitat a
studetei Ana Maria Dumitrașcu, din partea anului III
3. Consiliul a aprobat Raportul dnei prof univ dr Mirela Lazar, director Erasmus, cu privire
la deruylarea și eficiența acestor programe în ultimii 4 ani; Consiliul a aprobat Comisia
Erasmus pentru selecția studenților: prof univ dr Mirela Lazar, director Erasmus, conf
univ dr Ruxandra Boicu, membru în conducerea Erasmus, conf univ dr Camelia Cmeciu,
prodecan, conf univ dr Raluca Radu, director departament Jurnalism, prof univ dr
Daniela Frumușani, director departament Comunicare
4. Consiliul a validat comisiile de concurs pentru posturile de lector poziția 25, Departament
Comunicare și lector pozitiile 33 si 34, Departament Jurnalism
5. Consiliul a aprobat Criteriile de departajare referitoare la solicitările de finanțare din
fondurile UB sau ale FJSC ale deplasărilor la manifestări științifice
6. Consiliul a validat modelul Fișei de pontaj, pe baza căreia se vor completa Fișele de
prezență ale cadrelor didactice titulare
7. Consiliul a aprobat calendarul examenelor de licență și al susținerii lucărilor de diplomă
și a dizertațiilor
8. Consiliul a aprobat propunerea Școlii doctorale în Stiințele Comunicării referitoare la
integrarea în SDSC a cond univ dr Raluca Radu și conf univ dr Camelia Cmeciu, care au
obținut abilitarea de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele specifice SDSC
conform Regulamentului SDSC
9. În urma sesizării făcute în ședința anterioară de către studenta Ioana Bibiță din partea
anului II și a analizei Fișei disciplinei pentru materia Structuri sociale ale comunicării,
Consiliul aprobă solicitarea de a se respecta în sesiunea de restanțe criteriile de
examinare din Fișă de a nu se introduce criterii diferite de acestea
10. Consiliul aprobă solicitările de finanțare a participării la manifestări internaționale
depuse de prof univ dr Mirela lazar și conf univ dr Mădălina Moraru și decide acordarea
sumei de 300 E pentru fiecare solicitare, din fondurile alocate facultății de către
universitate
11. Consiliul decide păstrarea taxelor la nivelor celor din anul univ 2014-2015
12. Consiliul aprobă cererile studentelor Dragan Mirela și Cetinel Elena de a beneficia de
semestrul de grație și a susține examenele respective în sesiunea mai/iunie, semestru
pentru care au plătit taxa cuvenita îm sem I, dar nu s-au prezentat, din motive de viață
personală
13. Consiliul decide ca examenele de mărire de notă să se poată da numai la două discipline.

14. Consiliul aprobă (de fapt reconfirmă o procedură acceptată și practicată în anii anteriori)
ca studenții să poată efectua practica profesională în orice câmp al domeniului științele
comunicării, indiferent de specializarea la care sunt înmatriculați.
15. Consiliul a luat notă de analiza efectuată de conducerea FJSC referitoare la activitatea
Secretariatului, de deficiențele constatate și de faptul că s-a acordat majorarea de salarii
de 20% sub condiția eliminării deficiențelor constatate până la finalul semestrului 2 al
anului calendaristic
16. Consiliul a luat notă de deciziile Consiliului de Administrație și ale Senatului UB
referitoare la măsurile necesare pentru reducerea deficitelor financiare

