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UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” PITEŞTI 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Rm . Vâlcea 

 

Programarea şedinţelor Consiliului facultăţii în anul universitar 2019 –2020 

 
Nr.crt Data Subiecte abordate 

1.  27 septembrie 2019,  

13.30 

➢ Aprobarea listei studenţilor exmatriculaţi ca urmare a 

neacumulării punctelor credit pentru promovarea în anul 

superior sau pentru absolvirea studiilor, a studenţilor care 

solicită prelungirea şcolarităţii şi a studenţilor care doresc 

reînmatricularea.  

➢ Aprobarea listei studenţilor de la ciclul licenţă şi masterat care 

promovează în anul următor de studii. 

➢ Măsuri privind organizarea deschiderii anului universitar 

2019/2020. 

➢ Aprobarea raportului de cercetare corespunzător anului 

universitar 2018-2019. Aprobarea planului operaţional al 

Consiliului Facultăţii şi a planului de cercetare pentru anul 

universitar 2019-2020. Aprobarea Raportului anual privind 

starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea 

eticii universitare a Consiliului Facultăţii pentru anul 

universitar 2018-2019. 

➢ Avizarea listei cadrelor didactice asociate, a celor cu post 

rezervat şi a personalului didactic pensionat care continuă 

activitatea în anul universitar 2019 – 2020. 

➢ Organizarea activităţilor didactice în anul universitar  2019 – 

2020 (aprobare orar, avizare echivalare mobilităţi, aprobarea 

comisiilor de evaluare, a repartizării temelor de licenţă şi 

disertaţie, analiza conţinutului fişelor disciplinelor,a metodelor 

de predare – învăţare, a activităţii practice.). 

➢ Aprobarea posturilor vacante, a ştatelor. 

➢ Avizarea listei personalului didactic pensionat care continuă 

activitatea în anul universitar 2019 -2020 şi a listei cadrelor 

didactice asociate. 

2.  1 octombrie 2018, 13.30 ➢ Avizarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere pentru 

studii universitare de licenţă, masterat, înmatricularea 

studenţilor. 

➢ Aprobarea listei studenţilor de la ciclul licenţă şi masterat care 

solicită prelungirea şcolarităţii,  a studenţilor care solicită 

întrerupere de studii, a listei studenţilor care solicită 

reînmatricularea, transferul între programe de studii, 

➢ Aprobarea fişelor de echivalare 

3.  14  noiembrie 2019, 1230 ➢ Analiza modului de derulare a activităţii didactice. 

➢ Organizarea activităţii de promovare a ofertei educaţionale. 

➢ Analiza gradului de încasare a taxelor de şcolarizare. Măsuri 

de îmbunătăţire. 

➢ Organizarea activităţii de inventariere pentru anul universitar 

2019-2020. 

4.  4 decembrie 2019, 1230 ➢ Organizarea activităţilor de promovare. 

➢ Analiza gradului de încasare a taxelor de şcolarizare. Măsuri 
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de îmbunătăţire. 

➢ Analiza modului de derulare a activităţilor didactice la 

disciplinele din domeniul financiar. Informare privind modul 

de derulare a activităţilor la specializarea Finanţe Bănci, MA, 

TGHPIO. 

5.  14 ianuarie 2020, 1600 
➢ Organizarea sesiunii de examene şi a practicii economice. 

➢ Evaluarea derulării activităţii de promovare a ofertei 

educaţionale în anul universitar 2019-2020. 

➢ Analiza modului de derulare a activităţilor didactice la 

disciplinele din domeniul management. Informare privind 

modul de derulare a activităţilor la specializarea MG, AP, 

MSRU. 

➢ Analiza gradului de încasare a taxelor de şcolarizare. Măsuri 

de îmbunătăţire. 

6.  10  martie  2020, 1630 ➢ Organizarea activităţilor de promovare ce vor fi derulate în 

perioada februarie – aprilie 2020. 

➢ Analiza modului de derulare a sesiunii de examene. Măsuri de 

îmbunătăţire. 

➢ Analiza gradului de încasare a taxelor de şcolarizare. Măsuri 

de îmbunătăţire. 

7.  14   aprilie 2020, 1630 ➢ Informare privind modul de derulare a campaniei de 

promovare în licee. Propuneri de îmbunătăţire. 

➢ Analiza modului de desfăşurare a activităţilor didactice la 

disciplinele din domeniu turism. Informare privind modul de 

derulare a activităţilor la specializarea ECTS, CIG, SRPC. 

➢ Organizarea Sesiunii Anuale a Cercetării Ştiinţifice 

Studenţeşti. 

8.  19 mai 2020, 1630 ➢ Măsuri organizatorice pentru derularea activităţilor de 

evaluare a studenţilor la probele de verificare, cercetare lucrare 

de licenţă şi disertaţie.  

➢ Măsuri privind organizarea sesiunii de examene, de credite şi 

restanţe pentru anii terminali. 

➢ Analiza modului de derulare a activităţilor didactice la 

limbilor străine. 

➢ Analiza gradului de încasare a taxelor de şcolarizare. Măsuri 

de îmbunătăţire. 

9.  23 iunie 2020, 1630 ➢ Organizarea examenului de licenţă şi disertaţie. 

➢ Măsuri privind organizarea activităţii de promovare. 

➢ Organizarea festivităţii de absolvire. 

➢ Organizarea permanenţei pentru înscriere. 

 
 

 


