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HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL FACULTĂȚII
DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
în ședința nr. 3 din 17.03.2017

În conformitate cu procesul verbal al ședinței Consiliul Facultății de Inginerie Energetică și
Management Industrial, desfășurată în data de 17.03.2017, vă comunicăm următoarele hotărâri
adoptate:
1. A fost aprobat Raportul privind gradul de împlinire al Planului Operațional al Facultății IEMI
pentru anul 2016, în conformitate cu Anexa 1 la prezenta hotărâre;
2. A fost aprobat Planul Operaţional al Facultății IEMI pentru anul 2017, conform Anexei 2;
3. A fost aprobat Raportul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității la Facultatea IEMI
pentru anul 2016, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre;
4. S-a completat Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licență și masterat valabil începând cu anul universitar 2016/2017 cu următoarele
precizări:
• la art. 7.2, alin. (1): examenele de finalizare a studiilor la Facultatea IEMI se vor organiza în 3
sesiuni pe parcursul unui an universitar: sesiunea de vară (iulie), sesiunea de toamnă
(septembrie) și sesiunea de iarnă (februarie);
• la art. 7.16, alin. (4): procentul de similitudine acceptat la verificarea lucrărilor de disertație cu
software-ul anti-plagiat, este de maxim 30%.
5. Au fost aprobate tematicile pentru examenele de diplomă din sesiunile iunie, septembrie 2017,
respectiv februarie 2018, în conformitate cu Anexele 4.1 ÷ 4.5 la prezenta hotărâre;
6. Au fost actualizate temele pentru proiectele de diplomă și disertații, pentru sesiunile iunie,
septembrie 2017, respectiv februarie 2018, la programele de studiu gestionate de la Facultatea
IEMI, conform Anexelor 5.1 ÷ 5.5;
7. Au fost aprobate criteriile de selecție și calendarul pentru programul Erasmus+ pentru anul
universitar 2017/2018, conform Anexei 6 la prezenta hotărâre;
8. A fost aprobată modificarea propunerii Consiliului Facultății IEMI din 02.02.2017, cu privire la
taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, conform Anexei 7;
9. A fost aprobată comisia pentru examinarea studenților de la programul de studii ISER la disciplina
„Turbine cu abur și gaze”, în conformitate cu Anexa 8 la prezenta hotărâre.
Decan,
conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel

