
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE   
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 1 | 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, 
România. 

Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), 
www.litere.uvt.ro 

 

 

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

nr. 71 din data de 21.01.2020 

Ordine de zi:  

 

1. Discuție oportunitate prelungire activitate cadre didactice pensionabile/ pensionate 

2. Solicitare modificare structură an universitar 2019-2020 pentru anii terminali 

3. Curs festiv absolvire 

4. Locuri bugetate returnate la UVT 

5. Regulament practică 

6. Diverse 

 

1. D-na Decan, prof. dr. Dana Percec, consultă membrii Consiliului în legătură cu prelungirea 

activității cadrelor didactice care împlinesc 65 de ani în cursul anului universitar până la 

sfârșitul anului universitar respectiv. Decizia finală va fi luată în cadrul Adunărilor Generale 

ale departamentelor. 

 

2. LIT s-a numărat printre facultățile care au propus modifcarea structurii anului universitar pentru 

anii terminali, pentru ca absolenții să se poată prezenta la examenul de titularizare (15.07.2020). 

Perioada de activitate didactică se reduce cu o săptămână (la 13 săptămâni) și se devansează 

toate sesiunile de examene cu o săptămână. Activitatea didactică din săptămâna a 14-a se va 

recupera pe parcursul semestrului.  

 

 

3. Cursul festiv va avea loc în data de 6 iunie 2020, dată la care nu se programează examene. 

 

4. LIT returnează la UVT la studii universitare de licență 5 locuri bugetate la anul I și 1 loc bugetat 

la anul al II-lea.  

 

 

5. Consiliul LIT aprobă în unanimitate Regulamentul de practică. 

 

6. D-na Decan solicită mobilizarea cadrelor didactice pentru participare la Caravana UVT de 

promovare a ofertei educaționale. 

 

Promovarea individuală a facultății va avea loc în perioada martie-mai 2020, după un plan pe 

care îl vor agrea departamentele și îl vor transmite Decanatului până la data de 7.02.2020. 

 

Lista de concursuri oferite de LIT elevilor va fi predată Decanatului în data de 27 ianuarie 2020. 

 

Consiliul LIT aprobă în unanimitate cererea studentei Mărilă Ana-Maria, absolventă 2011, 

specializarea LL, Germană-Română, de susținere a examenului de licență în sesiunea 2020.     
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Consiliul LIT aprobă în unanimitate cererea studentei Popa Alina, absolventă 2013, masterat 

Comunicare interculturală, de susținere a disertației în sesiunea 2020. 

 

Consiliul LIT aprobă în unanimitate cererea studenteiAgăinoaie (c. Tomeniuc), aboslventă 

2011, specializarea LL, Franceză-Română, de susținere a examenului de licență în sesiunea 

2020. 

Consiliul LIT aprobă în unanimitate echivalarea creditelor obținute de studentul Rosocha 

Volodia, înmatriculat la masteratul Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile 

(promoția de la admitere 2010-2011). 

 

 

    Decan,   

 

           Prof. univ. dr. habil. Dana PERCEC 

 




