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 01octombrie 2015

PLANUL
DE ACTIVITATE A SENATULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015– 2016

CAHUL – 2015

Data
şedinţei
03/09-2015

Ordinea de zi

Componenţa comisiei

1. Aprobarea Statutului Instituției publice
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

2. Cu privire la rezultatele Admiterii – 2015.

Raportor
Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC

Comisia de Admitere
Secţia Studii
Şefii de catedre

secretar
responsabil al
Comisiei de
admitere - 2015
Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC

Consiliile Facultăţilor

Decanii
facultăţilor

3. Cu privire la comasarea grupelor academice,
transferul locurilor de studii și aprobarea
formațiunilor de studenți pe specialități și
programe de studii.
4. Aprobarea structurii anului universitar și a
calendarului academic pentru anul 2015-2016.

5. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului
pentru anul universitar 2015-2016.

6. Aprobarea spre publicare a Materialelor
conferinței
științifice
internaționale
„Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul
European al Cercetării și Educației” din 05.06.15
și a Materialelor Conferinței Științifico-Practice
„Inovații prin intermediul TIC în învățământul
universitar și preuniversitar din RM”19.12.2014.

Cornea Sergiu,
dr., conf.univ.,
pror. act. șt., rel.
int. și partener.
de dezv.- cerc.

7. Aprobarea modificărilor în statele de personal.

Barbalat
Svetlana,
șef Servic. Econ.

8. Cu privire la încheierea mandatului Senatului ,
alegerea Comisiei Electorale a USC și
declanșarea alegerilor în Senat.

Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC

5. Diverse

01/10-2015

1. Validarea alegerilor
Senatului USC

pentru

constituirea

Comisia Electorală a
USC

2. Cu privire la aprobarea constituirii și a
componenţei nominale a Comisiilor Senatului.

Comisia Electorală a
USC
Biroul Senatului

3. Bilanțul activităţii de studii în anul universitar

Comisia în problemele

Gârneț Ilie,
lect.univ., preș. al
Comis. Elect.
Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC
Todos Irina,
dr., conf. univ.,

19/11-2015

2014-2015 şi sarcinile pentru anul de studii 20152016.

calităţii procesului de
studii
Secţia Studii

pror. act. did.,
calit. și part. de
form. prof.
Decanii:
Ilicciev Maxim,
lect., sup. univ.,
Bîrlea Svetlana,
dr., conf. univ.,
Chironachi Vlad.,
lect., sup. univ.

4. Cu privire la pregătirea către acreditarea
programelor de studii a catedrelor: Istorie și
Științe Sociale; Științe Politice și Administrative;
Filologie Română
5. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în
anul universitar 2015-2016.

Secția (Serviciul)
Managementul
Calității, ghidare și
consiliere în carieră
Biroul Senatului

Banu Felicia,
lect. sup. univ.,
șef SMCGCC

6. Aprobarea Planurilor de activitate ale
Consiliilor Facultăţilor pentru anul universitar
2015-2016.

Consiliile Facultăților

1. Aprobarea modificării Regulamentului
senatului Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din
Cahul.

Biroul Senatului

2. Cu privirea la lichidarea neajunsurilor stabilite
în procesul evaluării interne a facultăților, în anul
universitar 2014-2015

3. Cu privire la implementarea noului Plan-cadru
și aprobarea disciplinelor obligatorii și unice
pentru toate specialitățile și programele de master

4. Cu privire la concursul pentru ocuparea
posturilor de decan
5. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi
evaluarea condiţiilor de trai în căminele
studenţeşti.

6. Cu privire la transferul locurilor de studii
bugetare libere, pe specialități și programe de
studii, în cadrul formațiunilor de studii ale anilor

Secretarul
științific al
Senatului
Decanii:
Ilicciev Maxim,
lect., sup. univ.,
Bîrlea Svetlana,
dr., conf. univ.,
Chironachi Vlad.,
lect., sup. univ.

Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC
Comisia în problemele
Todos Irina,
calității procesului de
dr., conf. univ.,
studii
pror. act. did.,
calit. și part. de
form. prof.
Comisia în problemele
Todos Irina,
calității procesului de
dr., conf. univ.,
studii
pror. act. did.,
calit. și part. de
form. prof.
Comisia de concurs
Lazăr Angela,
Serviciul Personal
şef Serviciul
Personal
Comisia în probleme de Danilceac Oleg,
administrare, gestiune a pror. activ. educ.,
patrimoniului şi
relații soc. şi
dezvoltare socială
adm. -gospod.
Comisia pentru studenţi
şi activitate educativă
Comisia în problemele
Todos Irina,
calității procesului de
dr., conf. univ.,
studii
pror. act. did.,

II-III.

24/12-2015

1. Centrul universitar de formare continuă: bilanţ
de activitate şi proiecte de viitor, din perspectiva
eficientizării activităţii şi a fortificării relaţiilor de
parteneriat social.

Centrul de formare
continuă al USC

2. Cu privire la concursul pentru suplinirea
posturilor de conducere și alegeri în posturile
vacante de decan.
3. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în
anul 2015.
4. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de
tratament pentru anul 2015 .

Comisia de concurs
Serviciul Resurse
Umane
Biroul Senatului

Consiliul de
Administraţie;
Consiliile facultăţilor
Comitetul Sindical

calit. și part. de
form. prof.
Barbă Maria,
lect.sup. univ.,
director CFC al
USC
Lazăr Angela,
şef Serviciul
resurse umane
Chiciuc Ludmila,
secretarul ştiinţ.
al Senatului
Miron Oxana,
Dr., conf. univ.,
preş. Comit.
Sind. al USC

5. Diverse
25/02-2016

1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul
2015: realizări şi sarcini de perspectivă.

2. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale
Universităţii în anul 2015 şi aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

3. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în
USC pe anul 2015.

4. Aprobarea Planului activității de cercetare
pentru anul 2016

5. Cu privire la anunțarea Concursului de ocupare
a posturilor didactice

25/04-2016

1. Cu privire la activitatea Secţiei Relaţii cu
Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).

2. Aprobarea Planurilor de studii pe specialități
(licență) și programe de studii (masterat).

3. Diverse

Consiliul de
Administraţie

Popa Andrei
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC
Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
administrare, gestiune a pror. activ. fin.,
patrimoniului şi
rel de muncă și
dezvoltare socială
part. economice
Cornea Sergiu,
Comisia pentru ştiinţă
dr., conf.univ.,
şi cercetare
pror. act. șt., rel.
int. și partener.
de dezv.- cerc.
Cornea Sergiu,
Comisia pentru ştiinţă
dr., conf.univ.,
şi cercetare
pror. act. șt., rel.
int. și partener.
de dezv.- cerc.
Comisia de concurs
Lazăr Angela,
Serviciul Resurse
şef Serviciul
Umane
resurse umane
Comisia pentru studenţi Danilceac Oleg,
şi activitate educativă; pror. activ. educ.,
Catedrele universitare
relații soc. şi
adm. -gospod.
Comisia în problemele
Todos Irina,
calității procesului de
dr., conf. univ.,
studii
pror. act. did.,
calit. și part. de
form. prof.

23/06-2015

6. Raportul Comisiei de concurs și alegeri pentru
suplinirea posturilor didactice şi de conducere
anunțate vacante.

Comisia de concurs

Preşedintele
Comisiei

2. Cu privire la condițiile și metodologia
admiterii la studii superioare pentru anul
universitar 2016-2017.

Comisia de Admitere

Popa Andrei,
dr. hab., prof.
univ.,
Rector USC

3. Aprobarea taxelor de studii pentru anul Comisia în probleme de Barbălat Svetlana
universitar 2016-2017
administrare, gestiune a pror. activ. fin.,
patrimoniului şi
rel de muncă și
dezvoltare socială
part. economice

3. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.

Consiliile Facultăților

4. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în
anul 2016-2017

Biroul Senatului

Decanii:
Ilicciev Maxim
lect.sup. univ.,
Bîrlea Svetlana,
dr., conf. univ.,
Chironachi Vlad.,
lect., sup. univ
Chiciuc
Liudmila.

5. Diverse

Preşedintele Senatului

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

