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FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.
DECANAT.

Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi
Teologie din data de 23 septembrie 2014
Puncte pe ordinea de zi:
1.
2.
3.
4.

Rezultatele concursurilor pe posturi didactice în anul universitar 2013/2014
Alegerea noii comisii de etică
Rezultatele admiterii iulie-septembrie 2014
Propuneri de scoatere la concurs a posturilor didactice, în sem. II al anului
universitar 2014/2015
5. Deschiderea anului universitar 2014/2015
6. Prezentarea statelor de funcții, a recapitulațiilor și acoperirii la plata cu ora
7. Diverse

Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie la propunerea D-nei Decan, Conf.
univ. dr. Dana Percec, votează în unanimitate pentru aprobarea următoarelor propuneri:
- aprobarea rezultatelor concursurilorpe posturi didactice desfășurate în 12-13 septembrie
2014;
- aprobarea statelor de funcții, recapitulației și acoperirile la plata cu ora pentru anul
universitar 2014/2015;
- confirmarea scoaterii la concurs a 8 posturi pentru concurs în anul universitar
2014/2015, pentru semestrul al II-lea:
2 posturi de conferențiar, 1 post de lector în statul de funcții al Departamentului de
Studii Românești;
3 posturi de conferențiar și 2 posturi de lector în statul de funcții al Departamentului
de Limbi Moderne.
- aprobarea noii componențe a comisiei de etică, astfel: președinte lect. dr. C. Jinga,
membri: lect. dr. Diana Mădroane, lect. dr. Eusebiu Narai, conf. dr. Simona
Constantinovici și stud. Petrișor Zgovancu.
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- aprobarea propunerii de înlocuire a asist. dr. D. Debucean în Consiliul LIT,DECANAT.
conform
legislației în vigoare, de către următorul votat pe lista colectivului de Teologie, lect. dr.
Remus Feraru;
- aprobarea propunerii de redistribuire a locurilor de la buget rămase libere în urma
încheierii admiterii;
- aprobarea programului de deschidere festivă a anului universitar 2014/2015.

DECAN,
Conf. univ. dr. Dana Percec

2
PAGINA |

SECRETAR ŞEF,
Ramona Miţiga

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Telefon: 0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro.
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

