
 
 
 
 
 
 
 
Extras din Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii
   
Data si ora intalnirii:02.
 
Locul de desfasurare: Corp J, sala J II 5
 
Procent de participare: 10
 
 Ordinea de zi: 
 

1)Verificarea si avizarea documentelor din 
interna a programului de master “ Modernizarea energetic
construit” 

       2)Diverse 
 

Rezumatul sedintei: 
 
Referitor la punctul 1
S-au prezentat si analizat 
interna a programului de studiu de master” 
mediul construit”, in vederea transmiterii catre ARACIS, pentru 
evaluarea externa 
Cu unanimitate de voturi a fost avizat 
transmiterii catre Universitatea Transilvania” pentru evaluarea 
interna a programului de studiu MEMC

 
Referitor la punctul 2
- Propunere expunere proiecte de diploma

in holul central, parter, corp J si Anfiteatrul  „Ata
Talposi” , dupa primirea acordului scris al absolventului si al 
indrumatorului de proiect

- Propunere galerie f
angajate ale facultatii noastre
au contribuit , in perioada de act
consolidarea invatamantului tehnic superior de constructii din 
Brasov   

- S-a propus ca dl sl.dr.ing. Daniel Taus si dl Conf.dr.ing. Gabriel 
Nastase sa se ocupe de colectarea informatiilor media, pentru a 
crea o baza de date la 
punct de plecare 
acesteia. 

- In 04.12.2019 se convoaca toti angajatii facultatii, pentru 
validarea membrilor care
in Consiliul facultatii 

. 
Prof.dr.ing. Ioan TUNS 
Decanul Facultatii de Constructii

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii

.12.2019, ora 13.00 

: Corp J, sala J II 5 

100% 

Verificarea si avizarea documentelor din Raporrtul de evaluare 
interna a programului de master “ Modernizarea energetic

 

Referitor la punctul 1: 
analizat  documentele din „Raportul de 

interna a programului de studiu de master”  Modernizare energetica in 
, in vederea transmiterii catre ARACIS, pentru 

mitate de voturi a fost avizat  favorabil,  in vederea 
transmiterii catre Universitatea Transilvania” pentru evaluarea 
interna a programului de studiu MEMC 

Referitor la punctul 2 
Propunere expunere proiecte de diploma si lucrari de disertatie

central, parter, corp J si Anfiteatrul  „Ata
dupa primirea acordului scris al absolventului si al 

indrumatorului de proiect 
Propunere galerie foto cu cadrele didactice care sunt/
angajate ale facultatii noastre, in functii de conducere,

contribuit , in perioada de activitate, la promovarea si 
consolidarea invatamantului tehnic superior de constructii din 

a propus ca dl sl.dr.ing. Daniel Taus si dl Conf.dr.ing. Gabriel 
Nastase sa se ocupe de colectarea informatiilor media, pentru a 
crea o baza de date la nivelul facultatii, care sa constituie 

  in  realizarea unui documentar privind istoria 

In 04.12.2019 se convoaca toti angajatii facultatii, pentru 
validarea membrilor care au fost alesi, la nivel de departamente, 

ultatii  si Senat 

Decanul Facultatii de Constructii 

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii 

Raporrtul de evaluare 
interna a programului de master “ Modernizarea energetica in mediul 

Raportul de evaluare  
Modernizare energetica in 

, in vederea transmiterii catre ARACIS, pentru 

in vederea 
transmiterii catre Universitatea Transilvania” pentru evaluarea 

si lucrari de disertatie , 
central, parter, corp J si Anfiteatrul  „Atanasie 
dupa primirea acordului scris al absolventului si al 

oto cu cadrele didactice care sunt/ fost 
, in functii de conducere, si care 

ivitate, la promovarea si 
consolidarea invatamantului tehnic superior de constructii din 

a propus ca dl sl.dr.ing. Daniel Taus si dl Conf.dr.ing. Gabriel 
Nastase sa se ocupe de colectarea informatiilor media, pentru a 

nivelul facultatii, care sa constituie 
realizarea unui documentar privind istoria 

In 04.12.2019 se convoaca toti angajatii facultatii, pentru 
au fost alesi, la nivel de departamente, 


