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Prezenţa: 9/15
Absenţi: 6/15 din care 4 învoiţi

Ordinea de zi:
1. Analiza promovabilităţii studenţilor de la programele de studii prin prisma rezultatelor obţinute în anul univ. 2016-
2017.

Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii
2. Raport privind modul de desfăşurare a activităţilor de practică în anul universitar 2017-2018. Informare privind
organizarea practicii în anul universitar 2017-2018.

Comisia pentru activitatea didactică
3. Informare privind actualizarea bazei de date a absolvenților programelor de studii de licenţă şi masterat. Analiza
angajabilităţii absolvenţilor FMT.

Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti.
4. Analiza achitării taxelor de studii la nivelul fiecărui program de studiu.

Decanul şi prodecanul FMT
5. Informare privind stadiul colectării, verificării şi arhivării fişelor de disciplină.

Comisia pentru activitatea didactică
6. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de finalizare a studiilor în anul universitar 2017-2018.

Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii
7. Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor la programele de masterat pe 3 semestre.

Directorii de departament
8. Diverse

Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin Rizea, constată că şedinţa este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, Analiza promovabilităţii studenţilor de la programele de studii prin prisma

rezultatelor obţinute în anul univ. 2016-2017. Doamna ş. l. dr. ing. Rodica Niculescu prezintă materialul aferent acestui
punct al ordinei de zi (Anexa 1). În urma prezentării materialului s-a remarcat rata redusă de promovabilitate la
programul de studii ITT, anul I. Un motiv al acestei rate reduse de promovabilitate este faptul că la programul de studii
ITT cererea este mai mică decât oferta, studenţii înmatriculaţi la acest program provenind din rândul celor care nu au
obţinut loc la celelalte programe de studii. Totodată, de la programul de studii ITT, sunt şi cei mai mulţi studenţi retraşi.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Raport privind modul de desfăşurare a activităţilor de practică în anul universitar
2017-2018. Informare privind organizarea practicii în anul universitar 2017-2018. Materialul a fost prezentat de doamna
ş.l. dr. ing., Monica Bâldea pentru DFMI şi de doamna ş.l. dr. ing. Rodica Niculescu pentru DAT (Anexa 2). Doamna ş.l.
dr. ing. Rodica Niculescu a solicitat lămuriri pe două probleme: 1) dacă DFMI ia în considerare numai stagiile de
practică care se încadrează în tematica disciplinei practică din anul respectiv? Răspunsul oferit de doamna ş.l. dr. ing.
Monica Bâldea fiind unul afirmativ şi 2) ce se întâmplă cu studenţii care nu reuşesc să obţină un stagiu de practică?
Răspunsul la această întrebare este că se caută de către DFMI un stagiu sau se apelează la un laborator al facultăţii.

În continuare, doamna ş.l. dr. ing. Rodica Niculescu prezintă situaţia stagiilor de practică din cadrul DAT (Anexa 2).
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, Informare privind actualizarea bazei de date a absolvenților programelor de

studii de licenţă şi masterat. Analiza angajabilităţii absolvenţilor FMT. Domnul decan prezintă materialul aferent acestui
punct (Anexa 3).

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, Analiza achitării taxelor de studii la nivelul fiecărui program de studiu. Domnul
decan prezintă materialul aferent (Anexa 4). În urma analizei a rezultat că situaţia la nivelul FMT este una foarte bună
(4,3% din studenţi nu au achitat taxa de studii).
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Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, Informare privind stadiul colectării, verificării şi arhivării fişelor de disciplină
(Anexa 5). Din material rezultă o bună colectare a fişelor de disciplină, o dovadă în acest sens fiind şi evaluările cu
succes a unor programe de studii în anul universitar 2017-2018.

Punctul 6 al ordinei de zi a fost amânat pentru o dată ulterioară.

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi, Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor la programele de masterat pe 3
semestre.

Domnul conf. univ. dr. ing. Sorin ILIE prezintă comisia de finalizare a studiilor la programul de masterat Trafic Rutier
şi Evaluarea Accidentelor de Circulaţie, astfel:

COMISIA de FINALIZARE a STUDIILOR UNIVERSITARE de MASTERAT
Trafic Rutier şi Evaluarea Accidentelor de Circulaţie (TREAC)

Preşedinte Secretar Membri

Prof. dr. ing. Florian IVAN Ş.l. dr. ing. Petre STAN

Prof. dr. ing. Alexandru BOROIU
Conf. dr. ing. Elena NEAGU

Conf. dr. ing. Sorin ILIE
+

membru supleant
Conf. dr. ing. Dănuţ MARINESCU

Comisia de finalizare a studiilor la programul de masterat TREAC a fost aprobat în unanimitate de către Consiliul
FMT.

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi, Diverse.
8.1. Domnul decan prezintă comisiile de concurs pentru posturile scoase la concurs în cadrul DFMI, după cum

urmează:

COMISIILE PENTRU POSTURILE VACANTE
CARE URMEAZA A FI SCOASE LA CONCURS IN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,

semestrul I

Nr.
crt. Poziţia Funcţia

Nr.
ore/
săpt.

Disciplinele postului Comisia de concurs

1. 20 Ş.l. 12

Desen tehnic 1. Ş.l. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL – Preşedinte
2. Conf. dr. ing. Monica IORDACHE
3. Conf. dr. ing. Jan GRIGORE
4. Ş.l. dr. ing. Monica BÂLDEA
5. Ş.l. dr. ing. Alexandru BABĂ
Membru supleant: Conf. dr. ing. Ion ION GUŢĂ

Infografică

2. 21 Ş.l. 12,25

Tehnologii de
prelucrare mecanică 1

1. Ş.l. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL – Preşedinte
2. Prof. dr. ing. Eduard Laurențiu NIŢU
3. Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA
4. Ş.l. dr. ing. Nicoleta RACHIERU
5. Ş.l. dr. ing. Ana GAVRILUŢĂ
Membru supleant: Conf. dr. ing. Monica IORDACHE

Tehnologii de
prelucrare mecanică 2
Gestiunea producţiei şi
a stocurilor

Consiliul FMT a aprobat în unanimitate comisiile de concurs pentru posturile scoase la concurs în cadrul DFMI.
8.2. Doamna prodecan conf. dr. ing. Monica Iordache propune ca Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti să

aibă loc pe data de 26 mai 2018. Consiliul FMT a aprobat în unanimitate propunerea doamnei prodecan.
DECAN,

Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


