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Ordinea de zi:
1. Aprobarea programelor de studii de master supuse evaluării periodice în anii universitari 2017–2018 şi 2018–2019
2. Aprobarea comisiilor de finalizare studii pentru programele de master STM şi ML
3. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
4. Aprobarea Procedurii Operaţionale privind organizarea practicii în cadrul FMT
5. Aprobarea Procedurii Operaţionale privind alegerea disciplinelor opţionale/facultative în cadrul FMT
6. Aprobarea Planului anual de audit intern la nivelul FMT
7. Aprobarea Planului anual de activitate al CEAC–F
8. Declanşarea procedurii privind alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senat şi C–FMT
9. Declanşarea activităţilor legate de elaborarea Raportului CEAC–F pe anul 2017
10. Declanşarea procesului de audit privind desfăşurarea sesiunii de iarnă
11. Diverse

Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin Rizea, constată că şedinţa este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, Aprobarea programelor de studii de master supuse evaluării periodice în anii

universitari 2017–2018 şi 2018–2019. Domnul Decan prezintă materialul aferent punctului 1. Se supune la vot şi
Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 1 al ordinei de zi (8 voturi).

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Aprobarea comisiilor de finalizare studii pentru programele de master STM şi
ML. Domnul Decan prezintă materialul aferent punctului 2. Consiliul FMT decide ca examenele de finalizare studii să se
desfăşoare astfel: 23.02.2018, ML şi STM, şi 24.02.2018, TREAC. Se propun următoarele comisii de finalizare studii la
programele de master STM şi ML:

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER în limba română
Programul de

studii Preşedinte Secretar Membri Perioada

ML1

MASTER, 1,5 ani
Prof. dr. ing.
Eduard NIŢU

Ş.l. dr. ing.
Ancuţa BĂLTEANU

Ş.l. dr. ing. Ana GARILUŢĂ
Ş.l. dr. ing. Nadia BELU

Conf. dr. ing. Alin RIZEA
Ş.l. dr. ing. Daniel ANGHEL –

membru supleant

23 februarie

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER în limba franceză
Programul de

studii Preşedinte Secretar Membri Perioada

STM2

MASTER, 1,5 ani
Conf. dr. ing.

Lydia LAFFONT
Ş.l. dr. ch.

Magdalena DICU

Conf. dr. fiz.  Karl DELBE
Conf. dr. ing. Vasile RIZEA
Ş.l. dr. fiz. Cătălin DUCU

Conf. dr. ch. Gabriela PLĂIAŞU –
membru supleant

23 februarie

Comisiile au fost aprobate în şedinţa DFMI din data de 13.12.2017

1 ML – Managementul Logisticii
2 STM – Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor
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Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 2 al ordinei de zi (8 voturi).
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii de

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti. Doamna Prodecan prezintă materialul aferent punctului 3. Se supune la vot şi
Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 3 al ordinei de zi (8 voturi).

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, Aprobarea Procedurii Operaţionale privind organizarea practicii în cadrul FMT.
Domnul Decan prezintă materialul aferent punctului 4. Doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU semnalează câteva
aspecte privind forma procedurii discutate. Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 4 al ordinei
de zi (8 voturi).

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, Aprobarea Procedurii Operaţionale privind alegerea disciplinelor
opţionale/facultative în cadrul FMT. Domnul Decan prezintă materialul aferent punctului 5. Doamna ş. l. dr. ing. Rodica
NICULESCU semnalează câteva aspecte privind forma procedurii discutate. Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în
unanimitate punctul 5 al ordinei de zi (8 voturi).

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi, Aprobarea Planului anual de audit intern la nivelul FMT. Domnul Decan
prezintă materialul aferent punctului 6. Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 6 al ordinei de
zi (8 voturi).

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi, Aprobarea Planului anual de activitate al CEAC–F. Domnul Decan prezintă
materialul aferent punctului 7. Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 7 al ordinei de zi (8
voturi).

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi, Declanşarea procedurii privind alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senat şi
C–FMT. Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate excluderea din consiliu a studentului Ionescu Adrian pentru
absenţe nemotivate repetate (o singură prezenţă). Se propune ca dată pentru turul I de alegeri data de 21.02.2018 şi ca
dată pentru turul al II-lea, data de 28.02.2018. Se aprobă declanşarea procedurii privind alegerea reprezentanţilor
studenţilor în Senat şi Consiliul FMT.

Se trece la punctul 9 al ordinei de zi, Declanşarea activităţilor legate de elaborarea Raportului CEAC–F pe anul 2017.
Se hotărăşte ca acest raport să fie elaborat cu ajutorul Consiliului FMT.

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi, Declanşarea procesului de audit privind desfăşurarea sesiunii de iarnă. A fost
prezentat graficul cu echipele de audit al desfăşurării examenelor din sesiunea de iarnă 2018. Consiliul FMT a hotărât ca
luni, 22.01.2018, să fie transmise membrilor echipelor informaţiile necesare bunei desfăşurări a auditului pentru întreaga
sesiune.

Se trece la punctul 11 al ordinei de zi, Diverse. Secretariatul care gestionează studenţi va trebui să efectueze o
verificare sumară a cataloagelor la depunerea acestora de către cadrele didactice.

Cataloagele cu examenele creditate se vor elibera numai pentru studenţii care prezintă dovada de achitare a taxei de
susţinere a examenului.

Domnul Decan solicită Consiliului FMT să ia o decizie privind subordonarea secretarei de decan: Decanului FMT şi
directorilor de departamente din FMT / Secretar Şef UPIT. Consiliul FMT decide în unanimitate ca subordonarea
secretarei de decan să fie Decan FMT şi directori de departament din FMT, cât şi îndeplinirea unor activităţi ale
departamentelor.

Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 11 al ordinei de zi.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


