Minuta Consiliu Facultății din 23.09.2022
1 . A fost aprobata Minuta CF din 16.09.2022
2. Au fost aprobate Planurile de învățământ an univ. 2022-2023 în versiunea cu ore predate
online
4. Au fost aprobate Statele de funcții an univ. 2022-2023
5. Au fost aprobate liste colaboratori departamente an univ. 2022-2023.
6. A fost validata propunerea de numire a unui responsabil de practică pe FJSC, cf.
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii Studenților din Universitatea din
București,, Art 8 (2) in persoana proodecanului cu activitatea studențească, lect. univ. dr. Dan
Podaru.
7. A fost validate lista coordonatori programe studii ID: Publicitate ID - conf. univ. dr. Mădălina
Moraru, CRP ID - asist. univ. dr. Mihai Vacariu, Jurnalism ID – Vacant
Coordonatorii de programe de studii vor avea mandat până pe data de 1 mai 2024, când expiră
mandatul actualului director de departament ID, lect. univ. dr. Aurelian Giugăl.
Atribuțiile și drepturile coordonatorilor de programe de studii ID:









realizează orarul ID prin rotație.
întocmesc lista de cadre didactice titulare și colaboratori care predau la programul
coordonat.
păstrează legătura cu directorii de departament, care coordonează programele/seturile de
discipline de la IF, consultându-se periodic cu privire la persoanele care predau/pot preda.
monitorizează stadiul operațiunii de încărcare a fișelor de disciplină/calendarelor
(corespunzătoare programului coordonat) pe platforma informatică folosită la ID.
participă la ședințele la Consiliul ID (1-2/ semestru).
beneficiază de plata a 30 ore de management/6 luni (lunile în care se țin tutorate) = 180
ore management.
activitatea de coordonare a programului de studii va putea fi inclusă în fișa de
autoevaluare anuală.
mandatul de coordonator va fi limitat la perioada 1 octombrie 2022 - 1 mai 2024 (când
expiră mandatul directorului ID, Aurelian Giugăl).

8. Au fost aprobate transele pentru taxele de școlarizare.
9. A fost aprobata cererea candidatei Panduru Iuliana Amina de scutirea 50% a taxei de
școlarizare - face acum la noi al doilea program de master - MMDS.

