MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
DECANAT

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
Nr. 12 din data de 05.04.2017
Ordine de zi:
1. Validarea standardelor pentru conferirea titlurilor didactice și de cercetare (lector, asistent);
2. Validare Regulament de organizare și funcționare An pregătitor și Metodologie de organizare a
examenului de finalizare studii An pregătitor.
3. Diverse
Omis cele de omis
1. Consiliul LIT validează cu 11 voturi pentru și 5 abțineri (studenții consilieri) standardele pentru
conferirea titlurilor didactice și de cercetare, după cum urmează:
Filologie:
- lector: A1 – 50 puncte, A2 – 150 puncte, A3 – 30 puncte
- asistent: A 1 – nu se aplică, A2 – 100 puncte, A3 – nu se aplică
Istorie și Studii culturale:
- lector: C1 – nu se aplică, C2 – 250 puncte, C3 – 50 puncte, total – 350 puncte
- asistent: C1 – nu se aplică, C2 – 100 puncte, C3 – 20 puncte, total – 150 puncte
Teologie:
- asistent: C1 – titlul de doctor, C2 – 25 puncte, C3 – 25 puncte, C3 – C7 – nu se aplică
2. Dl. prodecan lector dr. G. Bărdășan prezintă Regulamentul de organizare și funcționare An
pregătitor și Metodologia de organizare a examenului de finalizare studii An pregătitor.
Consiliul LIT votează în unanimitate aceste documente.
3. Studenții consilieri ridică problema distribuirii burselor și își exprimă nemulțumirea legată de
modul în care acestea sunt alocate pe categorii – burse sociale, burse de performanță, burse de
merit. D-na decan conf. dr. D. Percec explică faptul că bursele se alocă în ordinea mediilor,
până la epuizarea fondului, existând posibilitatea ca nu toți studenții care îndeplinesc condițiile
pentru bursă să și primească efectiv bursa.
D-na prodecan conf. dr. L. Pungă prezintă un mini raport de activitate al echipei de la Decanat
de la ultima ședință de Consiliu.
DECAN,
Conf. univ. dr. Dana Percec

PAGINA 1 |

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro

