MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „B.P. HASDEU” DIN CAHUL

APROBAT
Şedinţa Senatului Universităţii de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul
din 29 septembrie 2011

PLANUL
DE ACTIVITATE A SENATULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011– 2012

CAHUL 2011
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Data
şedinţei
29/09-2011

Ordinea de zi

Componenţa comisiei

1. Declaraţia Rectorului cu privire la politica şi
obiectivele generale a universităţii în domeniul
calităţii
2. Cu privire la aprobarea componenţa nominale a
Comisiilor Senatului

Biroul Senatului

3. Aprobarea Planului de activitate a Senatului
pentru anul universitar 2011-2012

Biroul Senatului

4. Cu privire la rezultatele admiterii 2011.

5. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de
studii pe specialităţi (pentru ambele cicluri).

27/10-2011

1. Totalizarea activităţii de studii în anul
universitar 2010-2011 şi sarcinile pentru anul de
studii 2011-2012.

Comisia în problemele
calităţii procesului de
studii

Raportor
Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Danilceac Oleg,
secretar
responsabil al
Comisiei de
admitere
Certan Ion
dr., conf. univ.,
prorector activ.
didact. şi calitate
Certan Ion
dr., conf. univ.,
pror. activ.
didact. şi calitate
Decanii:
Axentii Victor
dr., conf. univ.,
Cubreacov Iulia,
lect., sup. univ.,
Şevcenco Igor
lect., sup. univ.

2. Aprobarea Planurilor de activitate ale
Consiliilor Facultăţilor şi Planului de activitate al
Universităţii pentru perioada septembrie 2011 –
iulie 2012.

3. Cu privire la realizarea Proiectelor „Tempus”
în cadrul USC

Consiliile Facultăţilor

Decanii:
Axentii Victor
dr., conf. univ.,
Cubreacov Iulia,
lect., sup. univ.,
Şevcenco Igor
lect., sup. univ.

Biroul Senatului

Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Cornea Sergiu,
dr., conf. univ.,
prorector activ.

Comisia cercetare şi
cooperare externă
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şt. şi relaţii
internaţionale;
Şevcenco Igor,
Sadurschi Ludm.,
Gîrneţ Slavic
4. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi Comisia în probleme de Drumov Vasile
evaluarea condiţiilor de trai în căminele administrare, gestiune a
prorector în
studenţeşti.
patrimoniului şi
probleme de
dezvoltare socială
admin. şi gospod.
Comisia pentru studenţi
şi activitate educativă

22/12-2011

5. Aprobarea materialelor pentru volumul VII al
ANALELOR Universităţii

Comisia Metodico Ştiinţifică

1. Evaluarea activităţii didactice promovate în
cadrul subdiviziunilor universitare (facultăţi,
catedre) – situaţia curentă, probleme de
modernizare şi sarcini de depăşire a rezistenţei la
schimbare.

Comisia în problemele
calităţii procesului de
studii

2. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul
2011: realizări şi sarcini.

23/02-2012

3. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în
anul 2011
1.Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale
Universităţii în anul 2011 şi aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012.
2. Activitatea de cercetare ştiinţifică –
componentă vitală în procesul universitar
modern: realizările din anul 2011 şi sarcini pentru
anul 2012

Danilceac Oleg,
prorector
activitate
educativă şi
extracurriculară
Cornea Sergiu,
dr., conf. univ.,
prorector activ.
ştiinţ. şi relaţii
internaţionale
Reprezentantul
Comisiei

Decanii:
Axentii Victor
dr., conf. univ.,
Cubreacov Iulia,
lect., sup. univ.,
Şevcenco Igor
lect., sup. univ.
Consiliul de
Popa Andrei
Administraţie
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Biroul Senatului
Chiciuc Ludmila,
secretarul ştiinţ.
al Senatului
Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
administrare, gestiune a
economist-şef
patrimoniului şi
dezvoltare socială
Comisia cercetare şi
Cornea Sergiu
cooperare externă
dr., conf. univ.,
prorector
activitate
ştiinţifică şi
relaţii
internaţionale
Decanii:
Axentii Victor
dr., conf. univ.,
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3. Aprobarea planului activităţilor de cercetare
ştiinţifică pe anul 2012

3. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare
a posturilor didactice şi de conducere

26/04-2012

1. Cu privire la promovarea calităţii
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”.

în

2. Biblioteca universitară ca centru de resurse
informaţionale necesare actului de învăţare şi
cercetare ştiinţifică – evaluarea situaţiei actuale şi
stabilirea sarcinilor de perspectivă.

Comisia de concurs
Serviciul Personal
Comisia în problemele
calităţii proc. de studii

Comisia cercetare şi
cooperare externă

3. Aspecte din activitatea educativă şi Comisia pentru studenţi
extracurriculară în USC: problema autoguvernării şi activitate educativă
studenţeşti.

21/06-2012

1. Cu privire la stagiile de practică ale studenţilor
USC: probleme organizatorice, parteneriat social
şi impact.

Comisia în problemele
calităţii proc. de studii
Secţia Management al
Calităţii

2. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi
de conducere

Comisia de concurs

3. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil
pentru determinarea mediei de admitere

Biroul Senatului

Cubreacov Iulia,
lect., sup. univ.,
Şevcenco Igor
lect., sup. univ.
Cornea Sergiu
dr., conf. univ.,
prorector
activitate
ştiinţifică şi
relaţii
internaţionale
Lazăr Angela,
şef Serviciul
Personal
Banu Felicia
şef Secţia
Managementul
Calităţii
Metodiştii
ECTS/SNCS
Popa Alexandra,
Bozbei Valentina,
Cravcenco
Tatiana
Reprezentantul
Comisiei
Păcuraru Ion,
directorul
bibliotecii
Danilceac Oleg,
prorector
activitate
educativă şi
extracurriculară
Certan Ion
dr., conf. univ.,
prorector activ.
didact. şi calitate
Şefii de practică:
Barbă Maria,
Podbeglîi Anatol,
Ciudin Oxana
Preşedintele
Comisiei de
concurs
Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
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4. Aprobarea taxelor de studii pentru anul Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
universitar 2012-2013
administrare, gestiune a
economist-şef
patrimoniului şi
dezvoltare socială
5. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.
Decanii:
Axentii Victor
dr., conf. univ.,
Cubreacov Iulia,
lect., sup. univ.,
Şevcenco Igor
lect., sup. univ.
Preşedintele Senatului

Andrei Popa, dr. hab., conf. univ., Rector
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