MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
DECANAT
Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
Nr. 27 din data de 30.01.2018

Ordine de zi:

1.
2.
3.
4.
5.

Monitorizarea accesului în sălile de curs
Activități asociate Centenarului
Metodologii finalizare studii licență și masterat
Situații studenți
Diverse

1. D-na Decan prezintă intenția de introducere a sistemului de acces în săli cu cartelă, deocamdată la nivel
de intenție.
2. D-na Decan insistă asupra importanței ca evenimentele organizate de facultate în acest an să fie dedicate
Centenarului. D-na lector Simona Regep precizează că s-au depus două proiecte la Consiliul Județean, în
vederea finanțării și căstudenții vor face prezentări în UVT pe tema Centenarului.
3. Consiliul LIT votează în unanimitate Metodolgiile de finalizare studii de licență și masterat și următorul
calendar de desfășurare a probelor:
Licență:
Iulie:
4.07 – proba scrisă
6.07 – proba orală
2-3.07 – examen an pregătitor
Septembrie:
11.07 – proba scrisă
13.07 – proba orală
10-11.07 – examen an pregătitor
Masterat:
Iulie:
5.07 – susținere disertații
Septembrie:
12.07. – susținere disertații
4. Deși au beneficiat de consiliere, unii studenți cu finanțare de la buget s-au retras, astfel încât locurile lor
au fost redistribuite, după cum urmează:
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Motorga Cătălina (LL, Engleză-Română) în loc de Monica Foltuț (Istorie)
Ștefan Mădălin (LL, Engleză-Română) în loc de Mihai Alexandru Nicolae (LL, Latină)
Zuzoc Bianca (LL, Română-Spaniolă) în loc de Medregoniu Sorina Anamaria (LL)

5. Consiliul LIT aprobă în unanimitate cererea studentului Lefter Paul Nicolae de susținere a examenelor la
calculator, cu mai mult timp la dispoziție, din motive de sănătate. Consiliul LIT respinge în unanimitate
cererea studentei Franiov Izabela (revenită din mobilitate Erasmus) de susținere a examenelor restante
fără taxă, motivând că studenta și-a epuizat posibilitățile de susținere a examenelor în acest regim,
conform regulamentelor în vigoare.
Studenții consilieri solicită programarea examenelor cu mai mult timp între ele și mărirea numărului de
examene de mărire de notă. D-na Decan sugerează să gestioneze mai bine ei înșiși intervalul de timp dintre
examene, atunci când le programează. Numărul de patru examene de mărire de notă este stabilit prin
documente votate în Senatul UVT.

Decan,
Conf. univ. dr. habil. Dana PERCEC
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