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Propuneri : 
 
1. Modificarea Ciclului Pregatitor dupa cum urmează: 

a) Ciclul Pregatitor se adreseaza studentilor din anii 1-3 de licenţă, în mod deschis 
(fără examen de admitere), fără taxe şi fără burse, dar cu posibile prime de examen 
pentru rezultate deosebite. 

b) Ciclul pregătitor prevede un număr de cursuri de bază pe care studenţii din anii 1-3 
să le poataă urma, preferabil într-un ritm de câte un curs pe semestru. 

c) Absolvirea la sfârşitul anului 3 a cel putin 6 cursuri de Ciclu Pregătitor cu medie de 
peste 15 să dea posibilitatea intrării în ciclul de Master al SNSB. 

 
2. Ciclul de Master va rămâne structurat ca în prezent, cu examen de admitere de care vor 
fi scutiţi studenţii satisfăcând condiţiile de la art. 1.c. de mai sus. La ciclul de Master se va 
avea în vedere organizarea de cursuri care să satisfacă trei cerinţe: 

a) să fie disjuncte de cursurile oferite de Facultatea de Matematică şi Informatică a 
Universităţii din Bucureşti. 

b) să răspundă cât mai bine nevoii de formare a studenţilor care vor fi înscrişi. 
c) să vină cu propuneri de posibile teme de teze de doctorat în cotutelă cu parteneri din 

străinătate. 
3. Se va acţiona pentru obţinerea de fonduri pentru burse personalizate şi mai consistente 
pentru pentru studenţii ciclului de Master, pentru a le putea pretinde să se dedice integral 
studiului fără probleme de angajări în alte activităţi. 
 
4. Se va reduce numărul de membri ai Consiliului Ştiinţific la 15. 
 
5. Se propune un Board local format din 6-8 persoane din IMAR si din FMI care saă 
gestioneze programele de cursuri, în special prin identificarea temelor de cursuri de bază 
considerate necesare pentru Ciclul Pregatitor. 
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