
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octombrie 

1. Aprobarea repartizării burselor pentru studenţii ciclului I (licenţă) şi ciclului II (master), 

semestru de toamnă. 

Responsabil: Comisia de acordare a burselor a Facultăţii ŞREM 

 

2. Discutarea şi aprobarea Planurilor de activitate ale Comisiilor permanente ale Consiliului 

Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, pentru anul de studii 2017-2018. 

Responsabili: Preşedinţii Comisiilor,  

Secretarul Consiliului 

 

3. Despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor extradidactice pentru studenţii Facultăţii 

ŞREM. 

Responsabili: Comisia de activitate şi viaţă studenţească,  

Preşedintele Comitetului sindical al studenţilor,  

Decanul studenţilor Facultății ȘREM 

 

4. Aprobarea Planului de dezvoltare strategică a Facultății ȘREM pe termen de 5 ani. 

Responsabil: Preşedintele Consiliului 

 

5. Aprobarea Planului operațional pe un an al Facultății ȘREM. 

Responsabil: Preşedintele Consiliului 

 

6. Analiza Rapoartelor Președințelor Comisiilor de evaluare a tezelor de licență (master). 

Responsabili: Şefii de Catedră 

 

7. Discutarea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale doctoranzilor de la Facultatea de Ştiinţe 

Reale, Economice şi ale Mediului, pentru anul de studii 2016-2017, şi aprobarea planurilor 

individuale ale doctoranzilor, pentru anul de studii 2017-2018. 

Responsabili: Şefii de Catedră 

Conducătorii ştiinţifici,  

doctoranzii 

 

Noiembrie 

1. Discutarea şi aprobarea Planurilor de lucru ale Catedrelor din cadrul Facultăţii ŞREM, pentru 

anul de studii 2016-2017. 

Responsabili: Şefii de Catedră 

 

2. Discutarea Planurilor de lucru ai tutorilor grupelor academice din cadrul Facultăţii ŞREM, 

pentru anul de studii 2016-2017. 

Responsabili: Comisia de activitate şi viaţă studenţească, 

Decanul studenţilor Facultăţii ŞREM 

Preşedintele Comitetului sindical al studenţilor, 

tutorii grupelor academice 

3. Analiza rezultatelor sondajelor studenților cu indicarea deciziilor și acțiunilor pentru 

imbunătățirea calității procesului didactic. 

Responsabili: Comisia de evaluare și asigurare a calității 



 

4. Despre asigurarea procesului didactic cu materiale elaborate de cadrele didactice de la Catedra 

de științe ale naturii și agroecologie. 

Responsabili: Șeful Catedrei de științe ale naturii și agroecologie, 

Comisia metodică  

 

Decembrie 

1. Despre rezultatele activităţii de cercetare şi inovare în anul 2017 şi perspectivele acestei 

activităţi pentru anul 2018. Aprobarea rapoartelor anuale pentru activitatea de cercetare în 

cadrul proiectelor instituţionale. 

Responsabili: Comisia pentru cercetare ştiinţifică,  

Directorii de proiecte 

 

2. Despre promovarea imaginii Facultăţii ŞREM în universitate, oraş şi ţară. 

Responsabili: Comisia de imagine şi marketing,  

Şefii de Catedră 

 

3. Despre crearea unei baze de date privind angajarea în câmpul muncii a absolvenților Facultății 

ȘREM. 

Responsabili: Comisia de activitate și viață studențească,  

Şefii de Catedră, 

Departamentul Tehnologii Informaționale 

 

4. Alegeri prin concurs. 

Responsabili: Comisia de concurs 

 

5. Aprobarea de materiale didactice. 

Responsabili: Comisia metodică 

 

6. Aprobarea tematicii tezelor de master (programele de studiu cu 90 credite). 

Responsabili: Şefii de Catedră 

 

7. Despre implementarea recomandărilor Comisiei de evaluare externă în vederea acreditării 

programelor de studii din cadrul Facultății ȘREM. 

Responsabili: Preşedintele Consiliului, 

Şefii de Catedră 

 

Ianuarie 

1. Prezentarea rapoartelor de activitate a tutorilor grupelor academice. 

Responsabili: Prodecanii Facultăţii ŞREM,  

tutorii grupelor academice,  

Decanul studenţilor Facultății ȘREM 

 

2. Despre Metodologia de acordare a sporului de performanță a angajaților USARB. 

Responsabil: Președintele Consiliului 

 



Februarie 

1. Despre evaluarea calității procesului didactic și rezultatele sesiunii de examinare în semestrul 

de toamnă al anului universitar 2017-2018. 

Responsabili: Președintele Consiliului,  

Prodecanii Facultății ȘREM, 

Şefii de Catedră, 

tutorii grupelor academice 

 

2. Aprobarea repartizării burselor pentru studenţii ciclului I (licenţă) şi ciclului II (master), 

semestru de primăvară. 

Responsabili: Comisia de acordare a burselor a Facultăţii ŞREM 

 

Martie 

1. Cu privire la calitatea formării profesionale a studenților la programele de studii cu frecvență 

a Catedrei de științe economice. 

Responsabili: Șeful Catedrei de științe economice, 

Comisia de evaluare și asigurare a calității  

 

2. Despre calitatea procesului didactic și a vieții studențești la Facultatea ȘREM. 

Responsabili: Comisia de activitate și viață studențească, 

tutorii grupelor academice,  

Decanul studenţilor Facultății ȘREM 

 

Aprilie 

1. Despre calitatea formării specialiștilor la Ciclul II în cadrul Catedrei de matematică și 

informatică. 

Responsabili: Șeful Catedrei de matematică și informatică, 

Comisia de evaluare și asigurare a calității  

 

2. Despre formele și metodele de formare continuă a cadrelor didactice la Catedra de științe fizice 

și inginerești.  

Responsabil: Șeful Catedrei de științe fizice și inginerești 

 

Mai 

1. Aprobarea disciplinelor opţionale, pentru anul de studii 2017 – 2018. 

Responsabili: Prodecanii Facultăţii ŞREM,  

Şefii de Catedră 

 

2. Aprobarea tematicii tezelor de licență și tezelor de master (programele de studiu cu 120 

credite). 

Responsabili: Şefii de Catedră 

 

3. Alegeri prin concurs. 

Responsabili: Comisia de concurs 

 

 



4. Aprobarea de materiale didactice. 

Responsabili: Comisia metodică 

 

Iunie 

1. Aprobarea Raportului de activitatea a Facultăţii ŞREM, în anul de studii 2017 – 2018. 

Responsabili: Președintele Consiliului, 

Șefii de catedră 

 

2. Analiza și aprobarea rezultatelor Concursului de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară. 

Responsabili: Președintele Consiliului, 

vicepreședintele Consiliului 

 

3. Discutarea și recomandarea candidaților pentru Bursele de Merit, anul de studii 2017-2018, 

din cadrul Facultăţii ȘREM. 

Responsabil: Președintele Consiliului  

 

4. Prezentarea și discutarea Raportelor de activitate ai Comisiilor Consiliului facultății ȘREM 

 Responsabili: Comisiiile Facultății 

 

5. Despre evaluarea calității procesului didactic și rezultatele sesiunii de examinare în semestrul 

de primăvară al anului universitar 2017-2018. 

Responsabili: Președintele Consiliului, 

Prodecanii Facultății ȘREM,  

Şefii de Catedră, 

tutorii grupelor academice 

 

 

 

 

Președintele Consiliului Facultății ȘREM, 

conf. univ., dr.          Ina CIOBANU 

 

 

Secretarul Consiliului Facultății ȘREM, 

conf. univ., dr.            Mircea PETIC 


