
APROBAT: 

Consiliul Facultății 

Artă Muzicală 

Proces verbal nr.____ 

din ____ __________ 

 

__________________ 

(semnătura) 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

AL CONSILIULUI FACULTĂŢII ARTĂ MUZICALĂ 

pentru anul universitar 2019-2020 

 

1. Septembrie 2019 

1. Aprobarea planului de activitate a Consiliului FAM şi a secţiilor, catedrelor 

facultăţii AM pentru anul universitar 2019-2020.  

2. Totalurile Admiterii 2019. (inf. S. Mancoş) 

3. Rezultatele sesiunii de vară şi promovabilitatea studenţilor. Bursierii semestrului I. 

Situația privind achitarea taxelor de studii.  

4. Aprobarea Componenței Comisiei de concurs a FAM. 

5. Aprobarea Planurilor de activitate științifică, științifico-metodică, organizatorică 

și de creație a profesorilor FAM. 

6. Actualizarea componenţei comisiei şi echipelor de asigurare a calităţii studiilor. 

Avizarea planului de activitate a Comisiei de Asigurare a calităţii studiilor, FAM.  

7. Diverse. 

 

2. Noiembrie 2019 

1. Frecvenţa la ore a studenţilor facultăţii. (inf. Dna Decan) 

2. Pregătirea către sesiunea de iarnă 2019-2020. Stabilirea orarului examenelor de 

promovare.  

3. Aprobarea Comisiilor de Stat şi a programelor Examenelor de masterat la 

specialităţile FAM. Discutarea orarului. 

4. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice. 

5. Rezultatele chestionării studenţilor referitor la: evaluarea cursurilor din semestrul I 

al an.univ.2019-2020; nivelul de satisfacție al absolventului an.univ.2019-2020. 

(inf. E. Gîrbu). 

6. Discutarea stagiilor de practică petrecute în an.univ.2019-2020. 

7. Diverse. 

 

3. Februarie 2019 

1. Rezultatele sesiunii de iarnă. Bursierii semestrului II. Monitorizarea restanțierilor. 



2. Raportarea cu privire la integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii şi traseul 

profesional al absolvenţilor (rata angajării). (Inf. şefii secţiilor) 

3. Rezultatele chestionării studenţilor referitor la: evaluarea cursurilor din semestrul 

II al an.univ.2019-2020; evaluarea calității stagiilor de practică şi activităţii 

conducătorului în sem.1 al an.univ.2019-2020. (inf. E. Gîrbu). 

4. Examinarea cererilor pentru scutirea de taxa de studii pentru semestrul II al anului 

universitar 2019-2020. 

5. Pregătirea către Mărțișorul studențesc 2020. 

6. Diverse. 

 

4. Martie 2019 

1. Rezultatele Examenelor de Master. (informează şefii secţiilor). 

2. Aprobarea Comisiilor de Stat la Examenele de Licență și de Masterat (spec. 

Muzică). Aprobarea programelor de licență la disciplinele de specialitate, a 

temelor tezelor de licență și de masterat. 

3. Participarea studenților, doctoranzilor și a profesorilor facultății la Seminarul 

metodico-științific și la Conferințele științifice ale AMTAP. (inf. Prodecan activ. 

științifică) 

4. Despre concertele din cadrul Festivalului Studențesc ”Mărțișor-2020”, organizate 

de specialităţile facultății. 

5. Diverse. 

 

5. Aprilie 2019 

1. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice. 

2. Pregătirea către sesiunea de vară. 

3. Rezultatele chestionării cu privire la aprecierea nivelului de satisfacţie a 

angajaţilor. (inf. E. Gîrbu). 

4. Politica de cadre: analiza structurii personalului academic la programele de studii 

din cadrul FAM. 

5. Rezultatele chestionării cu privire la gradul de satisfacţie al beneficiarului 

AMTAP. 

6. Diverse. 

 

6. Iunie 2019 

1. Aprobarea programelor analitice, elaborate de cadrele didactice ale FAM. 

2. Rezultatele  sesiunii de vară. Promovarea studenţilor la următorul an de studii. 

3. Alegerea comisiei pentru desfăşurarea Concursul locurilor bugetare. 

4. Raportul privind realizarea activității didactice a profesorilor specialităţilor FAM 

pentru anul de studii 2019-2020. (inf. sefii secţiilor) 



5. Raportul privind realizarea activității științifice, științifico-metodice, 

organizatorice și de creație a profesorilor specialităţilor FAM pentru anul de studii 

2019-2020. (inf. sefii secţiilor) 

6. Discutarea raportului Echipei de Audit. 

7. Pregătirea către Admiterea 2020. 

8. Alegerea candidaților pentru Bursa de merit.  

9. Diverse. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului FAM             Zinaida BRÎNZILĂ-COŞLEŢ, decan FAM 

 

Secretar Consiliului FAM     Silvia MANCOŞ, metodist principal FAM 


