
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 5 din 21.05.2020 

 

1. În conformitate cu precizările din Metodologia de organizare și desfășurare a 
examenelor de finalizare a studiilor universitare, art. 2’ și art. 19 (2’), Consiliul 
Facultății a aprobat pentru anul universitar 2019-2020 eliminarea probei 1 din 
examenul de finalizare a studiilor de licență din facultate. Cunoștințele de specialitate 
vor fi evaluate în cadrul probei 2 – susținerea proiectului de diplomă.  

2. Având în vedere contextul epidemiologic actual, Consiliul Facultății a aprobat 
propunerea de renunțare la obligativitatea ca absolvenții promoției 2020 să aibă 
realizare practică / machetă / studiu experimental la proiectul de diplomă / disertație, 
fără a afecta conținutul teoretic al lucrării.  

3. În conformitate cu Metodologia privind menținerea calității de titular, Consiliul 
Facultății a avizat favorabil următoarele solicitări: 

a. prelungirea calității de titular până la finele anului universitar 2019 -2020 
pentru prof.dr. Florica Silvia Cristina Pațachia; 

b. prelungirea calității de titular până la finele anului universitar 2020 -2021 
pentru prof.dr.ing. Olimpiu Munteanu; 

c. menținerea calității de titular în anul universitar 2020-2021 pentru prof.dr.ing. 
Mihaela Ioana Baritz, prof.dr. Florica Silvia Cristina Pațachia, prof.dr. Maria 
Vișa, prof.dr.ing. Dan Săvescu, prof.dr.ing. Ioan Stroe, prof.dr.fiz. Sorin 
Constantin Zamfira.  

4. Având în vedere contextul epidemiologic actual, Consiliul Facultății a aprobat 
modalitatea de desfășurare și evaluare a activității de practică din Planurile de 
Învățământ ale programelor de studii de licență coordonate de facultate, care era 
prevăzută să se desfășoare comasat după sesiunea de vară. Coordonatorii de practică 
vor stabili și transmite studenților până la finalul sesiunii de vară tematici generale 
pentru practică, formulate cu consultarea coordonatorului programului de studii și 
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având în vedere și conținutul fișei disciplinei de practică. Studenții vor întocmi un 
referat  de sinteză / proiect într-una dintre tematicile propuse, care va fi susținut și 
evaluat în luna septembrie.   

5. Consiliul Facultății a aprobat propunerile de modificare a metodei de evaluare și / sau 
ponderilor notelor parțiale din nota finală din fișele următoarelor discipline: Design de 
produs pentru dezvoltare durabilă – III DI, Dezvoltare durabilă – II ISER, II IPMI, 
Modelarea asistată a sistemelor mecanice – III DI, III ISER, Histo-fiziologie și 
anatomie patologică – II IMED, Metode numerice – II IMED, II MT, II OPTO, Tehnologii 
și echipamente de tratare a apei I – III IPMI, Optică geometrică – II OPTO. 
                                                                   
 
        Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


