PROCES VERBAL
încheiat la data de 13.10.2011, cu ocazia întrunirii Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii de
Horticultură
La şedinţa Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură au fost prezenţi
următorii membrii: Prof. dr. Radu SESTRAŞ - decanul facultăţii, prof. dr. Marcel DÎRJA prodecanul facultăţii, prof. dr. Maria CANTOR - secretar ştiinţific al facultăţii, prof. dr. Viorel
MITRE - şef catedră I, Horticultură şi Peisagistică, conf. dr. Liviu HOLONEC - şef catedră III,
Silvicultură, conf. dr. Felix ARION - şef catedră IV, Administrarea Afacerilor, conf. dr. Ioana POP şef catedră VI, Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte, student Tudor SĂLĂGEAN.
Ordinea de zi:
1. Planurile de învăţământ – includerea disciplinelor noi, „Comunicare” şi „Orientare spre
carieră”, în planurile de învăţământ, conform Hotărârii de Senat.
2. Finalizarea Statelor de Funcţii
3. Analiza programelor de master şi propunere de înfiinţare a unui nou master
4. Alegerea studenţilor în structurile de conducere ale Facultăţii
1.
Planurile de învăţământ – includerea disciplinelor noi, „Comunicare” şi
„Orientare spre carieră”, în planurile de învăţământ, conform Hotărârii de Senat.
La şedinţă, pentru acest punct al Ordinii de zi, a fost invitat Domnul prof. dr. Mihaiu
Marian (Director DPPD), pentru a discuta în detaliu introducerea acestor două discipline,
„Comunicare” şi „Orientare spre carieră” în planurile de învăţământ. Este vorba de două opţionale
în acelaşi pachet pentru anul III, la nivel de licenţă, semestrul 1 şi 2 în forma de 1+1 (o oră curs + o
oră seminar). D-nul prof. dr. Mihaiu subliniază importanţa acestor discipline din punct de vedere
formativ pentru tinerii studenţi. Propune ca titularii cursurilor să fie Giurgiuman Tunde - pentru
partea de curs şi Roman Ioana - pentru partea de seminar. În urma discuţiilor, Dl Mihaiu
menţionează că, probabil, cadrele didactice de la fostul Departament DPPD nu se vor putea încadra
în maximum o normă de predare în plus, pentru a asigura susţinerea orelor respective. De asemenea,
menţionează că nu s-a aşteptat ca la „Horticultură” să existe atâtea ore la noile discipline, respectiv
formaţii de lucru/specializări. Dl Decan face precizarea că noile discipline pot fi predate şi de d-l
lector Mihai Cucerzan, sau alte cadre didactice titulare din facultate, care îndeplinesc cerinţele legale
şi au competenţele necesare.
2.
Finalizarea Statelor de Funcţii
S-a discutat despre finalizarea statelor (urgentarea acestora), dl Decan atrăgând atenţia
directorilor de departament asupra cadrelor didactice asociate şi respectării prevederilor legale
privind competenţele acestora, îndeplinirea condiţiilor şi încadrare.
3. Analiza programelor de master şi propunere de înfiinţare a unui nou master
S-a analizat situaţia admiterii la programele de master pentru anul univ. 2011/2012 şi faptul
că unele programe nu au atras suficienţi candidaţi pentru a putea funcţiona la un nivel corespunzător
şi pentru a fi sustenabile financiar. Au fost evaluate şi posibilităţile de orientare spre noi masterate

