Minutele Consiliilor FJSC electronice din mai 2020

Minuta Consiliului electronic din 10-11.05.2020
1.Au fost aprobate Minutele Consiliilor din 07.04.202, 10.04.2020, 27.04.2020.
2. A fost aprobata completarea structurii Comisiei centrale de licență iunie 2020:
Presedinte: Decan, conf. univ. dr. Antonio Momoc, Vicepresedinți: Prodecani, conf.
univ. dr. Romina Surugiu, lect. univ. dr. Dan Podaru, Membri: lect. univ. dr. Emilia
Șercan, lect. univ. dr. Adriana Ștefănel, Secretari: lect. univ. dr. Anca Anton, lect. univ.
dr. Adela Râpeanu.
3. A fost aprobată aplicarea si extinderea Măsurilor FJSC privind desfășurarea
evaluărilor ONLINE aferente planului de învățământ pe perioada stării de urgență și
pentru sesiune examene anii 1 si 2 licent, anul 1 master.
4. A fost aprobată menținerea referatului de apreciere / de evaluare a lucrării de
licență/master (produs/cercetare), – obligatoriu la inscrierea la examenul de finalizare a
studiilor de licență/master
5. A fost făcută o informare privind admiterea licență și master online – inscrirea si preinscrierea online (aplicatie UB)

Minuta Consiliului electronic 16-17.05.2020

1.
A fost aprobată propunerea celor două departamentele Jurnalism și Antropologie
culturală și Comunicare de a susține același tip de examen de admitere online
însesiunea iulie-septembrie 2020 la toate specializările și anume:
- eseu motivațional (diferențiat pt fiecare specializare, cu elemente de narațiune si
argumentare) - 40%. Nota este alcatuită din 30% eseu motivațional + 10% - punct din
oficiu) Eseul va fi depus la înscriere.
- nota media gen. bacalaureat - 20%
- nota bacalaureat, proba limba romana - 20%
- nota prima limbă străină (media din anii de liceu) – 20%
O comisie mixtă interdepartamentală a fost delegată pentru a detalia criteriile de
redactare pentru eseul motivațional (pe specializări) și regulamentul de organizare și
funcționare a admiterii sesiunea iulie-septembrie 2020.

2. A fost aprobată noua structură de admitere online la programele de master pentru
sesiunea iulie-septembrie 2020
3. Au fost aprobate Comisiile de Concurs și Contestații pentru posturile de lector 25 si
lector 29 (revenire).
Minuta Consiliului electronic 17-18.05.2020
1. A fost aprobat Raportului de auto-evaluare a studiilor universitare de doctorat.
Domeniul Științe ale Comunicării

