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CALENDARUL SEDINTELOR SENATULUI UNIVERSITATII ATHENAEUM
DIN BUCURESTI pe anul 2019
NR.
CRT.

DATA

1.

Februarie
2019

2.

Mai
2019

3.

Iulie
2019

ORDINEA DE ZI PROBABILĂ

OBSERVAȚII

1. Prezentarea Raportului privind starea Universității
Athenaeum pe anul 2018.
2. Prezentarea Raportului privind evaluarea cadrelor
didactice de către studenți/masteranzi pe anul 2018.
3. Aprobarea
metodologiilor
de
admitere
licență/masterat.
4. Aprobarea metodologiilor de finalizare a studiilor
licență și disertație.
5. Prezentarea raportului Centrului de Consiliere și
Orientare în carieră pe anul 2018.
6. Aprobarea planului pe anul 2019.
7. Aprobarea calendarului manifestărilor știițifice pe
anul 2019.
8. Discutarea și aprobarea scoaterii la concurs a unor
posturi vacante.
9. Prezentarea Raportului privind inserția absolvenților
pe piața muncii în anul 2018.
10. Informare privind rezultatele examenelor din
sesiunea de iarnă a anului universitar 2018/2019.
11. Prezentarea Raportului de audit intern pe anul 2018.
12. Diverse.
1. Informare privind Bilanțul Universității Athenaeum
pentru anul 2018 și prezentarea Raportului de audit.
2. Stabilirea comisiilor pentru posturile scoase la
concurs și prezentarea calendarului de concurs.
3. Stabilirea taxelor universitare pentru anul universitar
2019/ 2020.
4. Măsuri
organizatorice
privind
desfășurarea
Conferinței Internaționale a cadrelor didactice și a
studenților.
5. Informare cu privire la activitatea de cercetare
științifică.
6. Diverse.
1. Măsuri
organizatorice
privind
desfăşurarea
examenelor de licență și disertație sesiunea iulie
2019.
2. Validarea rezultatelor concursului de ocuparea a
posturilor didactice vacante.
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4.

Septembrie
2019

5.

Decembrie
2019

3. Măsurile legate de respectarea normelor de etică și
deontologie profesionala în cadrul universității.
4. Discutarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice
de către studenți în semestrul II al anului universitar
2018 - 2019.
5. Discutarea planurilor de învățământ pentru anul
universitar 2019/ 2020.
6. Discutarea Ștatelor de funcții pentru anul
2019/2020.
7. Revizuirea, actualizarea și modificarea unor
reglementări interne ale universității.
10. Masuri în vederea popularizării ofertei educaţionale
a universităţii şi a tragerii unui număr mai mare de
studenţi şi masteranzi .
11. Diverse.
1. Aprobarea structurii anului universitar 2019 – 2020
și măsuri organizatorice privind deschiderea noului
an universitar.
2. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar
2019 – 2020.
3. Prezentarea situației promovabilității studenților și
situația înmatriculărilor pentru anul universitar 2019
– 2020.
4. Revizuirea metodologiei de concurs pentru ocuparea
posturile didactice si de cercetare vacante.
5. Validarea rezultatelor alegerilor studentilor în
organele
de conducere ale Universitătii
Athenaeum.
1. Măsuri organizatorice privind sesiunea de examene
din semestrul I al anului universitar 2019/2020.
2. Prezentarea Planului de cercetare științifică pe anul
2020 și Prezentarea planului operațional pe anul
2020.
3. Măsuri privind evaluarea cadrelor didactice și a
personalului didactic auxiliar pe anul 2019.
4. Discutarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Universității Athenaeum pe anul 2020.
5. Diverse.
PREȘEDINTE SENAT
Prof.univ.dr. Emilia Vasile
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