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Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

nr. 1 din data de 25.03.2020 

Ordinea de zi:  

1. Prezentarea candidaturilor la functia de prodecan pentru mandatul 2020-2024 si și validarea 

acestora 

2. Activități didactice on-line/întocmirea pontajelor 

3. Diverse 
 

1. Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie validează în unanimitate (cu 16 voturi 

pentru), următoarele candidaturi la funcția de prodecan în mandatul 2020/2024: 

 

a) Conf. univ. Dr. Valy Ceia   

b) Lect. Univ. Dr. Gabriel Bărdășan  

c) Lect. Univ. Dr. Karla Lupșan  

 

2. D-na decan, conf. univ. dr. Loredana Pungă, prezintă membrilor Consiliului LIT adresa 

primită de la d-nul prorector conf. univ. dr. M. Bunoiu legată de întocmirea pontajului și a 

borderoului de plata cu ora pentru cadrele didactice (asumarea individuală a pontajului). 

Consiliul LIT decide în unanimitate următoarele: 

- se desemnează d-na lect. univ. dr. Karla Lupșan pentru întocmirea unui scurt ghid cu 

recomandări de bune practici pentru cursurile on-line; 

- pontajul cadrelor didactice pentru luna martie se va întocmi la fel ca și până acum, din luna 

aprilie, se va aplica noul sistem solicitat de conducerea UVT-ului (cu asumarea prin 

semnătură individuală a pontajului și a borderoului de plata cu ora); 

- se va respecta orarul inițial al activităților didactice pentru a evita suprapunerea cursurilor 

online; 

- se vor caliba activitățile cu studenții astfel încât acestea să nu presupună un volum de muncă 

care nu poate fi gestionat de studenți; 

- se va acorda o atenție mai mare stării emoționale a studenților (aceștia vor fi direcționați 

către CCOC pentru consiliere); 

- se va trata cu mai multă flexibilitate prezența studenților la activitățile online (nu vor fi 

sancționați studenții care nu au posibilitatea de a folosi sistemul online) 

3. Consiliul LIT aprobă în unanimitate cererea doamnei Creț Ioana-Marcela absolventă master 

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile, promoția 2013/2015, de a susține 

examenul de disertație în sesiunea iulie/septembrie 2020. 

     

    Decan,   

 

           Conf. univ. dr. habil. Loredana Pungă 
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