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28.04.2016
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Activitatea
Aprobarea în ședința Consiliului de Administrație a numărului și
modului de distribuire a gradațiilor de merit pentru personalul
didactic și a personalului didactic auxiliar și de cercetare pe structuri
academice și administrativ.
Comunicarea către facultăți a numărului de gradații de merit ce pot fi
acordate prin concurs pe fiecare categorie profesională.
Depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la
concursul pentru obținerea gradației de merit.
Verificarea dosarelor de către consiliile departamentelor și
depunerea acestora către comisiile de concurs la nivel de facultate.
Completarea de către membrii comisiei de concurs a anexei 2 pentru
fiecare candidat personal didactic auxiliar din cadrul structurilor
suport – administrative.
Întocmirea de către comisiile la nivel de facultate/universitate a
ierarhizării candidaților cu respectarea modului de distribuire a
locurilor pe fiecare structură academică și administrativă și
înaintarea acesteia către Prorectorul cu Programe Academice.
Centralizarea datelor din anexele nr. 3, 4 și 5, întocmite de către
comisiile de concurs și elaborarea anexei nr. 6 de către Prorectorul
cu Programe Academice cu respectarea modului de distribuire a
locurilor pe fiecare structură academică și administrativă.
Afișarea de către Prorectorul cu Programe Academice a anexei nr.6.
Depunerea de către candidații nemulțumiți a contestațiilor privind
modul de evaluare în vederea acordării gradațiilor de merit pentru
perioada 2016-2021 la registratura universității.
Soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a
contestațiilor la nivel de universitate.
Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor depuse de către
candidații nemulțumiți.
Avizarea de către Consiliul de Administrație a propunerilor privind
acordarea gradațiilor de merit.
Validarea hotărârii Consiliului de Administrație privind rezultatele
concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 20162021 în Senatul ULBS.
Publicarea hotărârii Senatului privind rezultatele de acordare a
gradațiilor de merit pentru perioada 2016-2021 pe site-ul
universității.
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