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HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL FACULTĂŢII IETI
Şedinţa nr. 78 / 28-09-2020

1. Se aprobă modul de organizare și desfășurare a tuturor activităților didactice aferente
semestrului 1:
- Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației: toate activitățile se vor desfășura online
- Departamentul de Electronică și Telecomunicații:
o săptămânile 1-7: toate activitățile se vor desfășura on-line
o săptămânile 8-14: o parte din activitățile de laborator și proiect se vor desfășura on-site,
celelalte activități urmând să se desfășoare on-line
- Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management:
o săptămânile 1-7: toate activitățile se vor desfășura on-line
o săptămânile 8-14: o parte din activitățile de laborator și proiect se vor desfășura on-site,
celelalte activități urmând să se desfășoare on-line
- Departamentul de Inginerie Electrică:
o săptămânile 1-7: toate activitățile se vor desfășura on-line
o săptămânile 8-14: dacă situația epidemiologică permite, o parte din activitățile de
laborator și proiect (acolo unde sunt prevăzute activități practice) se vor desfășura onsite, celelalte activități urmând să se desfășoare on-line
2. Se aprobă redistribuirea locurilor bugetate pentru studenții facultății pentru anul universitar
2020-2021:
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3. Se aprobă Planul de cercetare al facultății pentru anul 2021.
4. Se aprobă fișele de post ale cadrelor didactice pentru anul universitar 2020-2021.
5. Se aprobă fișele de disciplină pentru anul universitar 2020-2021.
6.
-

Se aprobă:
reînmatricularea a 7 studenți
reluarea studiilor pentru 2 studenți
prelungirea studiilor pentru 49 studenți
exmatricularea a 109 studenți
reînscrierea a 9 studenți

