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Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

nr. 68 din data de 8.11.2019 

Ordine de zi:  

 

1. Aprobare decizii de echivalare credite obținute în mobilități Erasmus, transfer, repetare 

de studii. 

2. Aprobare Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și masterat (2019-2020) și calendar desfășurare probe.  

3. Diverse 

 

 

1. Consiliul LIT aprobă în unanimitate deciziile de echivalare a creditelor obținute de 

studenții transferați, înmatriculați la repetare de studii și care au beneficiat de mobilități 

Erasmus: 

Limbi și literaturi: Anuța Andra, Bagiu Ionela, Mărgărit Borislava, Șuțu Adriana  

Masterat: Ștefănuț Olimpiu, Cebzan Gelu Emanuel, Tomici Iasmina, Ghimiș Elena, 

Mocuța Andreea, Uruoic Costina, Verșan Bogdan, Diță Bogdan, Mardale Anemona, 

Gherghina Valentina, Neamțu Cristiana, Gion Gunther, Nistor Andrei.  

 

2. Consiliul LIT aprobă în unanimitate Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (2019-2020) și 

calendarul de desfășurare a probelor, după cum urmează: 

Sesiunea iulie 2020: 

6 -7 iulie 2020, examen finalizare An pregătitor 

8 iulie 2020 – examen scris licență 

9 iulie – contestații examen scris licență și susținere disertații 

10 iulie 2020 – susținere probă orală licență 

 

Sesiunea septembrie 2020   

8 septembrie 2020, examen finalizare An pregătitor 

9 septembrie 2020 – examen scris licență 

10 septembrie – contestații examen scris licență și susținere disertații 

11 septembrie 2020 – susținere probă orală licență 

 

 

3. Consiliul LIT aprobă în unanimitate trecerea gestiunii de la dl conf. dr. Dorel Micle la dl 

conf. dr. Remus Feraru, temporar, până la revenirea din concediu medical a 

administratorului Sever Georgevici. Predarea gestiunii se va face integral, pe bază de 
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proces verbal de predare-primire, în termen de zece zile lucrătoare de la data emiterii 

prezentei hotărâri. 

 

 Consiliul LIT aprobă în unanimitate renunțarea la sesiunea D, septembrie 2020. 

 

 D-na Decan aduce la cunoștința consilierilor LIT rezultatele alegerilor pentru posturile 

de director de departament, membru în Consiliul departamentului și membru în Consiliul Școlii 

doctorale, după turul II: 

 

DSR: director – conf. univ. dr. habil. Dumitru Tucan; membri: conf. univ. dr. Bogdan Țâra, 

lector univ. dr. Gabriela Radu, lector univ. dr. Simona Regep, conf. univ. dr. Constantin Jinga   

 

DLLM – director: conf. univ. dr. habil. Codruța Goșa; membri: lector univ. dr. Claudia 

Doroholschi, lector univ. dr. Ileana Eiben, lector univ. dr. Raluca Vîlceanu, conf. univ. dr. Laura 

Cheie, lector univ. dr. Daniela Gheltofan. 

 

Consiliul Școlii doctorale de științe umniste: prof. univ. dr. habil. Dana Percec, conf. univ. dr. 

Mihaela Vlăsceanu 

 

  

    Decan,   

 

           Prof. univ. dr. habil. Dana PERCEC 

 




