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26
August

2016

1. Completarea nominali a componenJei Senatului USPEE
"C.Stere".

l. Aprobarea Planului de activitate al Senatului USPEE
ooC.Stere" pentru anul universitar 2016-2017 .

Aprobarea Planurilor de activitate al Facult6tilor gi

Catedrelor USPEE "C. Stere", a curriculum-urilor pentru
anul univer sitar 20 | 6 -20 Il

t.

Aprobarea dimensiunii gi a numdrului formaliunilor de

studiu pentru ciclurile de licentd gi masterat pentru anul
universitar 2016-2017 .

t.

5. Diverse.

Avornic Gh.

Avornic Gh.

Decanii
Facultdlilor

Avornic Gh.
Coptile! V.

1. Ceremonia de deschidere a anului universitar 2016-
20T7.

2_

3.

Limba noastrd cea romdnd.

Diverse.

Avornic Gh.

I Aprobarea Programului de activitate al Consiliului pentru
Evaluarea gi Asigurarea Calitdlii pentru anul universitar
20t6-20t7.

Z. Aprobarea Statelor de func{iuni pentru anul universitar
2016-2017.

]. Aprobarea Programului de activititi qtiinlifice pentru anul
universitar 2016-2017 .

1. Anuntarea concursului pentru ocuparea posturilor
didactico -qtiintifi ce.

5. Aprobarea nominald a Comisiei de concurs pentru

ocuparea posturilor didactico-gtiin{ifi ce.

5. Aprobarea tematicii tezelor de licenld qi de master.

7. Diverse.

Valentina
Coptilet

Decanii
Facultdtilor

Crivoi A.
Vlaicu V.

Avornic Gh.
Coptilet V.

Avornic Gh.
Coptilet V.

Decanii
Facultdtilor

26
Octombrie

2016

Aprobarea Raportului Rectorului privind activitatea
USPEE "Constantin Stere"

Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea

ilor didactico-stiintifi ce.



Avomic Gh.
Evtodiev I.

Rolul formdrii continue gi modalitdli de realizare in
cadrul USPEE ..Constantin Stere"

Informare privind functionarea cercurilor studen{egti in
cadrul USPEE ..Constantin Stere"

acultdfilor
Informare privind activitatea desfbquratd de Centrul de

Orientare in carierd a studentilor in anul 2016-2017.
Mdsuri de eficientizare a activitltii.

Decanii
Facultdlilor

Parteneriatul USPEE "C. Stere" cu autoritdlile publice gi

structurile din cadrul mediului de afaceri in procesul de

elaborare qi implementare a programelor de licenld qi

master. Incheierea protocoalelor gi convenliilor de
ii economici si cu alte insti

I Raport privind realizarcaplanului operational pentru anul
2016.

Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare

stiintificd aferentd anului 2016.
2.

Evaluarea calitdtii procesului didactic qi rezultatele
sesiunii de examinare in semestrul I al anului de studii
2016-20t7.

3.

Aprobarea Rapoartelor de autoevaluare Facultatea $tiinte
Economice.

4.

5. Diverse.

Soptilet V.

Crivoi A.

Coptilet V.

Decan F. $tiinte
Economice

14

februarie
2017

I Implicarea activd a studenlilor in vederea cregterii
responsabilitdtii in parteneriatul academic.

2. Anunlarea concursului pentru ocuparea posturilor
didactico-stiintihce.

J. Valorifi carea oportunitS{ilor pentru cooperarea cu

sectorul public qi unit6{i economice in scopul absorbliei
pe piata muncii a absolven{ilor.

4. Aprobarea nivelului taxelor de studii pentru anul

universitar 2017 -2018.

5. Strategia asigwdrii calitd{ii a USPEE ooC.Stere"

Aprobarea calendarului de desfrqurare a examenelor de

frnalizarc a studiilor sesiunea 2016 -2017 Si a

componentei comisiilor de examinare.

6.

7. Diverse.

Mindscurt[ C.
Olaru G.

Avornic Gh.
Coptilet V.

Aqevschi
Valentin

Avomic Gh.

Coptile! V.
ZmuncilaL.

Coptilet V.

29 martie
2017

mai 2017 Aprobarea Metodologiei de organizue qi desfbgurare a

Admiterii pentru studiile universitare de licentd 9i
masterat in cadrul USPEE "C. Stere" pentru anul

universitar 2017 -2018. Aprobarea componentei Comisiei
de Admitere.

Aqevschi V.
Mindscurtl C.

2. Validarea rczultatelor concursului



ilor didactico-stiintifice.

lnformare privind organizarea qi initierea activitdtilor
specifice pregdtirii qi desftgurdrii examenului de licen{d.

Vocea studen{ilor. Sondajul de opinie a studen}ilor
privind calitatea studiilor in anul universitar 2016-20L7.

iunie 2017 1. Evaluarea calitdtii procesului didactic gi rezultatele
sesiunii de examinare in semestrul II al anului de studii
2016-2017.

Discutarea gi aprobarea Rapoartelor Pregedintilor
comisiilor pentru examenele de licenjd qi sustinerea
tezelor de master.

3. Diverse


