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FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.
DECANAT.

Nr. .............. / ................... 2013

Extras din Procesul Verbal al Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din data de 17 decembrie 2013

Omis cele de omis ...

Consiliul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie votează modificări în
Regulamentul de organizare al examenului de licență 2013/2014 după cum urmează:
- examen scris la o specializare (în cazul programului Limbi și literaturi la alegere
între specializarea A si A la alegere între limbă și literatură) cu 7 voturi pentru
- examen scris la ambele specializari pentru programul Limbi și literaturi cu 6 voturi
pentru
Consiliul facultății votează ca obligativitatea prezentării la examenul scris de licență la
ambele specializări pentru programul Limbi și Literaturi să intre în vigoare din anul universitar
2015/2016.
Se discută modificarea numărului minim de pagini pentru lucrarea de licență după cum
urmează:
-

pentru Limbi și Literaturi 40 de pagini lucrarea de limbă și 50 de pagini lucrarea de
literatură

-

pentru Limbi Moderne Aplicate 40 de pagini
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-

pentru Studii Culturale 50 de pagini

-

pentru Istorie 50 de pagini

-

pentru Teologie 50 de pagini

DECANAT.

Se votează ca numărul minim de pagini pentru toate lucrările de disertație la studii
universitare de master să fie 60 de pagini.
Consiliul facultății aprobă în unanimitate deciziile de echivalare a studiilor pentru studenții
reînmatriculați, transferați și pentru studenții de la Teologie care intră sub incidența Hotărârii
Sfântului Sinod nr. 4111 din 29 martie 2013.

DECAN,
Conf. univ. dr. Dana Percec
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