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

APROBAT
Şedinţa Senatului Universităţii de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul
din 19 iunie 2014

PLANUL
DE ACTIVITATE A SENATULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014– 2015

CAHUL – 2014

Data
şedinţei
25/09-2014

Ordinea de zi

Componenţa comisiei

1. Declaraţia Rectorului cu privire la politica
Universităţii în domeniul calităţii

2. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2014

Popa Andrei,
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Comisia de Admitere
Secţia Studii
Şefii de catedre

secretar
responsabil al
Comisiei de
admitere - 2014
Fabian Denis, dr.,
lect. univ.,
directorul CFC

Consiliile Facultăţilor

Decanii
facultăţilor

Comisia în problemele
calităţii procesului de
studii
șefii de catedre
Comisia pentru ştiinţă
şi cercetare

Ilicciev Maxim,
lect.sup.univ.,
decan

3. Centrul universitar de formare continuă: bilanţ
de activitate şi proiecte de viitor, din perspectiva
eficientizării activităţii şi a fortificării relaţiilor de
parteneriat social.
4. Aprobarea Planurilor de activitate ale
Consiliilor Facultăţilor pentru anul universitar
2014-2015

Raportor

5. Diverse

27/11-2014

1. Activitatea Facultății de Filologie și Istorie din
perspectiva
acreditării
specialităților
subdiviziunii.
2. Organizarea activității de cercetare științifică a
studenților la nivel de catedră: valorificarea pe
interior a bunelor practici

3. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi Comisia în probleme de Drumov Vasile
evaluarea condiţiilor de trai în căminele administrare, gestiune a pror. în probl. de
studenţeşti.
patrimoniului şi
admin. şi gospod.
dezvoltare socială
Danilceac Oleg,
Comisia pentru studenţi pror. act.educ. şi
şi activitate educativă
extracurriculară
4. Diverse

23/12-2014

1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul
2014: realizări şi sarcini de perspectivă.

Consiliul de
Administraţie

2. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în
anul 2014
3. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de
tratament pentru anul 2015 .

Biroul Senatului

Consiliul de
Administraţie;
Consiliile facultăţilor
Comitetul Sindical

Popa Andrei
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
Chiciuc Ludmila,
secretarul ştiinţ.
al Senatului
Miron Oxana,
preş. Comit.
Sind. al USC

4. Diverse
1. Evaluarea activității Facultății de Economie,
Informatică și Matematică

Comisia în problemele
Bîrlea Svetlana
calităţii procesului de
dr., conf. univ.,
/02-2015
studii
decan
Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
2.Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale administrare, gestiune a
economist-şef
Universităţii în anul 2014 şi aprobarea bugetului
patrimoniului şi
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.
dezvoltare socială
Cornea Sergiu
2. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în Comisia pentru ştiinţă
dr., conf. univ.,
USC pe anul 2014
şi cercetare
prorector
activitate
ştiinţifică şi
relaţii
internaţionale
3. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare
Comisia de concurs
Lazăr Angela,
a posturilor didactice şi de conducere
Serviciul Personal
şef Serviciul
Personal
1. Activitatea Facultății de Drept și Administrație Comisia în problemele Chironachi Vlad.,
/04-2015
Publică
calităţii procesului de
lect.sup.univ.,
studii
decan
2. Cu privire la activitatea Secţiei Relaţii cu Comisia pentru studenţi Vîlcu Marcela,
Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).
şi activitate educativă;
spec.în rel.cu
catedrele universitare
publ. şi absolv.
Danilceac Oleg,
pror. act. educ. şi
extracurric.
3. Diverse
1. Politica universitară privind activitatea Comisia pentru studenţi Danilceac Oleg,
/06-2015
educativă și exracurriculară și rezultatele ei pe şi activitate educativă; pror. act. educ. şi
anul universitar 2014-2015
catedrele universitare
extracurric.
2. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil
Biroul Senatului
Popa Andrei,
pentru determinarea mediei de admitere
dr. hab., conf.
univ.,
Rector USC
3. Aprobarea taxelor de studii pentru anul Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
universitar 2015-2016
administrare, gestiune a
economist-şef
patrimoniului şi
dezvoltare socială
4. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.
Decanii:
Ilicciev Maxim
lect.sup. univ.,
Bîrlea Svetlana,
dr., conf. univ.,
Chironachi Vlad.,
lect., sup. univ
5. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în
Biroul Senatului
Chiciuc
anul 2015-2016
Liudmila.
6. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi
Comisia de concurs
Preşedintele
de conducere
Comisiei
Preşedintele Senatului
Andrei Popa, dr. hab., conf. univ., Rector

