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Prezenţa: 12/15
Absenţi: 3/15
Ordinea de zi:

1. Discutarea şi aprobarea planului de muncă al Consiliului FMT pentru anul univ. 2017-2018.
2. Informare privind desfăşurarea admiterii pentru anul universitar 2017 – 2018 şi analiza provenienţei studenţilor.

conf dr. ing. IORDACHE Monica / Comisia de Admitere
3. Analiza implicării cadrelor didactice din FMT în depunerea cererilor de finanţare în competiţia PCCDI.

conf dr. ing. IORDACHE
4. Informare privind organizarea activităţilor de popularizare a programelor de studii de licenţă în licee.

Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic si probleme studenţeşti
5. Informare privind paginile web şi de facebook ale FMT.

conf. dr. ing. IORDACHE Monica
6. Diverse

Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin Rizea, constată că şedinţa este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, Discutarea şi aprobarea planului de muncă al Consiliului FMT pentru anul univ.

2017-2018. Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă materialul aferent punctului 1 al ordinei de zi.
Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 1 al ordinei de zi. (Anexa 1)

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Informare privind desfăşurarea admiterii pentru anul universitar 2017 –
2018 şi analiza provenienţei studenţilor. Doamna prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE, prezintă materialul
aferent punctului 2 al ordinei de zi: După sesiunea de admitere IULIE, au mai rămas 13 locuri neocupate la programele
de licenţă astfel: IEI - 1 loc, ITT - 12 de locuri. Numărul locurilor rămase libere la programele de licenţă a crescut până la
20 de locuri, deoarece unii studenţi s-au retras, iar alţii s-au înscris din nou în concurs pentru a ocupa un loc la alt
program de studii, tab. 4. Locurile de la programele de licenţă au fost ocupate 100% după etapa de redistribuire care a
avut loc în ultima zi a sesiunii de admitere. (Anexa 2)

Toate programele de master au realizat numărul minim de studenţi înmatriculaţi care permite demararea programului.
La programul de studii IAMD, deşi numărul de înscrişi a fost de 10, restul de înmatriculaţi până la 17 au provenit din a
doua opţiune. (Anexa 2)

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, Analiza implicării cadrelor didactice din FMT în depunerea cererilor de
finanţare în competiţia PCCDI. Doamna prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE, prezintă materialul aferent
punctului 3 al ordinei de zi: Majoritatea cererilor de finanţare au ca directori, responsabili sau membri în echipa de
cercetare aceleaşi cadre didactice, în total fiind implicate 5 cadre didactice titulare ca directori/ responsabili şi
15 cadre didactice în calitate de membri în echipa de cercetare .

Toate cele 11 consorţii la care au participat cadre didactice din FMT au obţinut punctaje mai mari de 40 de
puncte. 4 cereri de finanţare au obţinut punctaje mai mari de 50 de puncte, toate având proiecte componente
coordonate de cadre didactice din cadrul FMT. (Anexa 3)
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Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, Informare privind organizarea activităţilor de popularizare a programelor de
studii de licenţă în licee. Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, consideră că este este de dorit o mai bună
corelare între cele două acţiuni “Ziua Porţilor deschise” şi “Şcoala Altfel” şi, totodată, iniţierea propagandei privind
oferta educaţională a FMT pentru viitor să fie devansată faţă de anii precedenţi şi să se axeze mai mult pe clasele a XI–a;
pentru clasele a XII–a propaganda este de cele mai multe ori tardivă, elevii fiind deja orientaţi.

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, Informare privind paginile web şi de facebook ale FMT. Doamna prodecan,
conf. dr. ing. IORDACHE Monica, informează C–FMT de necesitatea existenţei unei structuri unitare a paginii web a
facultăţii la nivel de universitate; acest lucru implică obţinerea anumitor informaţii de la departamentele facultăţii.

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi, Diverse:
6.1. Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă C–FMT cererea domnului prof. univ. dr. ing. Florian

IVAN pentru păstrarea calităţii de cadru didactic titular (după data pensionării, 02.12.2017) pe parcursul anului
universitar 2017 – 2018.

C–FMT avizează favorabil cererea domnului profesor cu o abţinere.
6.2. Vizita ARACIS. Domnul decan prezintă activităţile ce decurg din această vizită:
– întâlniri cu studenţii;
– întâlniri cu absolvenţii;
– întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri.
6.3. Stagiile de practică ale studenţilor: Domnul director DAT solicită ca Stagiile de practică ale studenţilor să

conţină: titlul stagiului, tutorele, obligativitatea susţinerii stagiului de practică, coordonatorul stagiului, fapt ce ar implica
elaborarea unui model de convenţie de practică.

6.4. CAR: Domnul director DAT doreşte implicarea tuturor cadrelor didactice.
C–FMT decide recuperarea activităţilor didactice din datele de 8, 9 şi 10.11. conform deciziei C–FMT.
6.5. Domnul decan prezintă C–FMT şi solicită sprijinul departamentelor privind solicitarea doamnei prof. univ. dr.

ing. M. Abrudeanu de a obţine un spaţiu în incinta FMT, parter sau etajul 1, necesar pentru un birou în care să-şi
desfăşoare activitatea.

Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 6 al ordinei de zi.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


