Vniversitatea din (]3ucureşti
Senat
:Minută

Senatu[ Vni'versităţii cUn (]3ucureşti
cUn 26.06.2013
Hotă ră şte :

şedinţa

Lipsa cvorumului de la
şedinţei

Senatului din 19.06.2013, a dus la reprogramarea

de Senat in data de 26.06.2013, cu

1. Se

aprobă

aceeaşi

ordine de zi:

ordinea de zi:

•

Aprobarea minutei şedintei de Senat din 29.05.2013.

•

Aprobarea ordinii de zi.

•

Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de Director General
Administrativ.
şi funcţionare

•

Aprobarea Regulamentului de organizare

•

Aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare de
către

•
2. Se

al IeUB.

personalul didactic pensionat care solicită reÎncadrarea.

Diverse.
aprobă

minuta

şedintei

de Senat din 29.05.2013.

3. Se validează, În unanimitate, ocuparea postului de Director General Administrativ al
Universităţii

din

Bucureşti

de

către

dl Adrian Albu.

4. Nu se aprobă solicitarea lect. dr. Ghiocel Bota, de a participa la şedinţa Senatului,
Întrucât obiectul cererii sale nu se regăseşte pe ordinea de zi a şedinţei.
5. Se admite, de principiu, În unanimitate, Înfiinţarea IeUB, urmând să se stabilească
concret modul În care acest lucru se va face şi documentele de lucru, iar comisiile

I

I

Senatului să lucreze Împreună În vederea realizării acestui lucru.
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6. Se aprobă, cu 63 voturi pentru, Regulamentul privind desfăşurarea activită.tii didactice şi
de cercetare de
iniţială:

către

personalul didactic pensionat care

solicită

reÎncadrarea (denumire

Metodologie privind recunoaşterea calităţii de titular a personalului didactic), cu

următoarele modificări:
maximă

vârsta

până

la care personalului didactic care a Împlinit vârsta de

pensionare Îşi poate prelungi activitatea este de 70 ani,
ca dispoziţie tranzitorie, perioada de Înscriere să se desfăşoare În luna septembrie
pentru anul universitar 2013-2014.
7. Se aprobă, În unanimitate, următoarele propuneri de acordare a titlului de

profesor

emerit:
Prof. Dr. Emil

Păun,

prof. Dr. Emil Verza - Facultatea de Psihologie

şi Ştiinţele

Educaţiei

Prof. Dr. Sorin Vieru - Facultatea de Filosofie
8. Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa,
dlui Gianni Buquicchio,

Preşedintele

Consiliului Europei (Comisia de la

Comisiei Europene pentru

Democraţie

prin Drept a

Veneţia).

9. Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Facultă.tii de Ştiin.te Politice, cu
modificările

propuse de Comisia de Regulamente,

Onorifice, ulterioare

aprobării

din

şedinţa

Incompatibilităţi şi

Acordare a Titlurilor

Senatului din 29.05.2013.

10. Se aprobă, cu 1 abţinere, ca plata la admiterea 2013 pentru personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic să se facă În baza unui contract individual de muncă pe perioadă
determinată.

11. Se aprobă, În unanimitate, solicitarea Facultăţii de Drept de aprobare a comisiilor de
concurs pentru posturile didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pe
durată nedeterminată,

pentru semestrul II al anului universitar 2012-2013,avizate de

Consiliul Facultăţii de Drept din data de 13.06.2013.
12. Se ia act de demisia din Consiliul Facultăţii de Litere a Conf. Dr. Alexandru Ofrim,
urmând ca Facultatea de Litere să propună un calendar pentru completarea locului
vacant În consiliu, pe care să ÎI comunice Senatului În şedinţa din luna iulie.
13. Se

aprobă

promoţia

solicitarea dnei lronel Doina,

absolventă

a

Şcolii

Superioare de

Jurnalistică,

2003, specializarea Presă scrisă, de a susţine examenul de licenţă la Facultatea

de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti.
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14. Se

aprobă

solicitarea dnei (aidas D.C. Alina,

absolventă

a

Facultăţii

de Litere,

specializarea Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din
Bacău, promoţia

2010, de a susţine examentul de licenţă la Facultatea de Jurnalism şi

Ştiinţele Comunicării

din cadrul

Universităţii

din

Bucureşti.

15. Se aprobă lista persoanelor din cadrul Departamentului de Informatică al Facultăţii de
Matematică şi Informatică, propuşi
plată

pentru a desfăşura activităţi didactice În regim de

cu ora, la nivel de asistent:

Barbu Dragoş Cătalin
Bejenaru Ciprian
Ionescu Simona
Boca Alina
Păunescu

Cristina

Dobrovăţ

Anca Mădălina

Mintici Octavian
Ungureanu Radu
16. Se aprobă, propunerea dlui Decan al Facultăţii de Matematică şi Informatică ca pentru dl
asist. dr. Vasile Liviu

Laurenţiu,

"ca orele de curs

să

fie normate cu 2 ore

convenţionale

pentru 1 oră fizică", sub condiţia verificării şi avizării sumelor corespunzătoare postului
de către Direcţia Resurse Umane.
17. Se

aprobă

ca dl Kesler Ervin -

cercetător ştiinţific

la Academia

Română,

Institutul de

Filosofie şi PSihologie "Constantin Rădulescu-Motru" şi dna Ştefănescu Varvara Cătălina,

director artistic al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, să desfăşoare

activităţi

didactice În regim de plată cu ora la programele de studii universitare de

masterat ale CESI, În anul universitar 2012-2013.
18. Se

aprobă

solicitarea CESI ca dna Andreea -Victoria Dumitru - redactor "Teatrul Azi",

Fundaţia Culturală

"(amil Petrescu" şi dna Varvara-Cătălina Ştefănescu - director artistic

al Centrului Naţional al Dansului să desfăşoare activităţi didactice În regim de plată cu
ora În semestrul 1 al anului universitar 2012-2013 la programul interdisciplinar de studii
universitare de master "Societate, multimedia, spectacol".
19. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării ca dl Dan Popescu să
desfăşoare activităţi

didactice În regim de plată cu ora În perioada februarie - mai 2013,

3

la disciplina "Jurnalism online" În locul dnei asist. univ. Manuela Preoteasa aflată În
concediu de maternitate.
20. Se aprobă solicitarea dlui Prof. dr. Ion Negreţ şi dlui prof. Cristea Sorin de la Facultatea
de Psihologie
Didactic din

şi Ştiinţel e Ed ucaţiei

susţine activităţi

de a

didactice la Casa Corpului

Bucureşti.

21. În ceea ce priveşte sa n cţi u nea propusă de comisia disciplinară În cazul lect. dr. Ghiocel
Bota, aceasta nu poate fi aplicată, datorită prescrierii termenului de 30 de zile de la data
la care s-a luat la cunosţinţă de fapta savârsită de persoana Învinuită, de la data la care
a fost Întocmit referatul şi următoarea şedinţă a Senatului.
22. Se aprobă constituirea comisiei disciplinare pentru analiza faptelor săvârşite de către dl
Deniss Bogdan Riza Onofrei de la Facultatea de Litere:
Prof. Dr. Maria Voi nea
Prof. Dr. Ioana Valentina Murărus
Lect. dr. Cristina Bogdan
Marcel

Miţoi

- administrator şef facultate

Prof. Dr. Cătălina Bonciu - preşedinte Alma Mater
23. Se aprobă acordarea unei perioade de graţie de şase luni, până la data de 31.03.2014
pentru

Cioranu

Si lviu

şi

BÎzu

Alexandru-Adrian

bursieri

ai

proiectului

POSDRU/107/1.5/S/825 14 ş i o perioad ă de graţie de două luni, până la data 30.11.2014,
pentru dna Ileana

BOrţun

bursier al proiectu lui POSDRU/107/1.5/S/80765.

24. Se ia act de propunerea dlui Decan al Facu ltăţii de Limbi şi Literaturi Străine, prof. Dr.
Liviu Franga de a Încheia un acord interuniversitar Între Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea din Nice Sophia-Antipolis

(Franţa)
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