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Ordinea de zi:
1. Analiza îndeplinirii indicatorilor ARACIS referitori la cercetarea ştiinţifică a CD în domeniul disciplinelor din
post.

Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
2. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2017-2018 (prezentarea acestora cu scoaterea în
evidenţă a modificărilor).

Directorii de departament
3. Aprobarea componenţei comisiilor de finalizare a studiilor şi a calendarului de susţinere a probelor în sesiunea
iulie 2017.

Directorii de departament
4. Informare privind actualizarea bazei de date cu absolvenţii promotiei 2016. Analiza angajabilităţii acestora.

Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti.
5. Informare privind stadiul organizării stagiilor de practică pentru finalizarea studiilor de licenţă (anul IV).

Comisia pentru activitatea didactică
6. Analiza pregătirii studenţilor de la programele de studii coordonate de departament prin prisma rezultatelor
obţinute în sesiunea din iarnă.

Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii
7. Informare privind modul de organizare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti-mai 2017

Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
8. Diverse.

Prezenţa: 12 din 15.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa CONSILIULUI FACULTĂŢII este

statutară. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, Analiza îndeplinirii indicatorilor ARACIS referitori la cercetarea
ştiinţifică a CD în domeniul disciplinelor din post. Doamna prodecan conf. univ. dr. ing. Monica Iordache prezintă
informarea aferentă acestui punct.

Din Anexa 1 a informării se desprinde concluzia că aproape toate cadrele didactice îndeplinesc indicatorii
ARACIS referitori la cercetarea ştiinţifică în domeniul disciplinelor din post. Există o singură excepţie: un cadru
didactic care s-a aflat în concediu de îngrijire copil, urmând ca şi această situaţie să se rezolve în cel mai scurt timp.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2017-2018
(prezentarea acestora cu scoaterea în evidenţă a modificărilor). Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA arată
că, în ceea ce priveşte programul de studii ITT, planurile de învăţământ sunt finalizate, iar la programul de studii AR
planurile de învăţământ nu au suferit modificări. În ce priveşte programele de studii IEI şi TCM vor surveni
modificări majore în privinţa denumirii disciplinelor care vor trebui reactualizate conform unui nomenclator avizat.

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, Aprobarea componenţei comisiilor de finalizare a studiilor şi a calendarului
de susţinere a probelor în sesiunea iulie 2017. Directorii de departamente prezintă comisiile de finalizare a studiilor şi
datele de susţinere a examenelor aferente (vezi Anexa). Se supun la vot comisiile şi datele, iar Consiliul FMT le
aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, Informare privind actualizarea bazei de date cu absolvenţii promotiei 2016.
Analiza angajabilităţii acestora. Doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU prezintă informarea aferentă pentru DAT
şi domnul conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA pe cea pentru DFMI (vezi Anexa).
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Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, Informare privind stadiul organizării stagiilor de practică pentru
finalizarea studiilor de licenţă (anul IV). Doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU prezintă informarea aferentă
pentru DAT şi domnul conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA pe cea pentru DFMI (vezi Anexa). Domnul conf. univ. dr. ing.
Adrian CLENCI propune ca la stagiile de practică studenţii să aibă o temă bine determinată, un raport de stagiu,
mentori din partea angajatorului şi îndrumători din partea departamentelor. Domnul prof. univ. dr. ing. Viorel
NICOLAE susţine necesitatea întocmirii unei convenţii-cadru de practică împreună cu angajatorii, unitară, cu
condiţii, perioadă, program flexibil. Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA propune comisiei de specialitate a
Consiliului FMT să aibă în vedere elaborarea documentaţiei privind stagiile de practică.

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi, Analiza pregătirii studenţilor de la programele de studii coordonate de
departament prin prisma rezultatelor obţinute în sesiunea din iarnă. Din partea DAT materialul este prezentat de
doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU, iar din partea DFMI de domnul ş. l. dr. ing. Dan ANGHEL(vezi Anexa).

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi, Informare privind modul de organizare a Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti-mai 2017. Materialul este prezentat de doamna prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica
IORDACHE (vezi Anexa). Data desfăşurării Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti este 27 mai 2017. Domnul
conf. univ. ing. Adrian CLENCI propune ca pentru lucrările cu teme legate de stagiile de practică, pe lucrare să apară
şi numele tutorilor, alături de cadrul didactic îndrumător din FMT.

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi, Diverse. Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează Consiliul
FMT că Universitatea “Valahia” din Târgovişte a propus un parteneriat facultăţii noastre referitor la co-organizarea
conferinţei naţionale de logistică, indexată BDI. Pentru aceasta este necesar a participa cu minimum 5 lucrări
elaborate de cadre didactice din FMT.

Cu privire la admiterea 2017, se discută referitor la proba de evaluare a cunoştinţelor cognitive (test / eseu
motivaţional). Decizia este amânată pentru o dată ulterioară.

Doamna prodecan conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE informează Consiliul FMT că în perioada 4-5 mai
2017, are loc, în sediul central al UPIT, Salonul Inovaţiei şi Creativităţii elevilor din judeţul Argeş. Pentru aceasta
este necesar ca fiecare departament să delege câte 6 studenţi pentru a participa la această acţiune.

Doamna prodecan conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE propune comisia de atribuire a taberelor studenţeşti,
conform metodologiei, cu următoarea componenţă: Decanul FMT, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prodecanul FMT
conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE, prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU, ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU şi
studenţii membri în Consiliul FMT: Mihaela PETRICĂ şi Andreea STOICA. Comisia a fost supusă la vot şi a fost
aprobată în unanimitate.

Decan FMT,
conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA


