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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 28 iulie 2014
Puncte pe ordinea de zi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Structura anului universitar 2014-2015
Noile taxe aprobate de Senatul UVT pentru certificatele de competență lingvistică
Desemnarea unui cadru didactic responsabil pentru persoanele cu dizabilități
Deschiderea celei de-a XXIII-a Ediții a Cursurilor de vară
Analiza rezultatelor admiterii după prima sesiune de înscriei.
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 structurii anului universitar 2014/2015 conform Hotărârii Senatului UVT;
- aprobarea noilor taxe privind certificatele de competență lingvistică (pe categorii de
cetățeni) conform Hotărârii Senatului UVT;
- aprobarea d-nului Conf. dr. Constantin Jinga pentru activitatea de tutoriat la persoanele
cu dizabilități din cadrul LIT;
- aprobarea deschiderii oficiale a celei de-a XXIII-a Ediții a Cursurilor de vară din cadrul
LIT azi, 28 iulie 2014;
- aprobarea rezultatelor admiterii pentru iulie 2014;
- aprobarea propunerii echipei manageriale UVT de a renunța la ofertarea celor două
programe de studii: latina și studiile culturale pentru sesiunea a II-a de admitere din
septembrie 2014.
- aprobarea înființării echipelor de consiliere pe perioada înscrierilor de
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admitere septembrie 2014;

DECANAT.

Este anunțată data de 1 august pentru festivitatea de omagiere a ctitorului facultății
și universității prof. univ. dr. G.I. Tohăneanu, când va fi dezvelit bustul magistrului în
prezența oficialităților locale.

DECAN,
Conf. univ. dr. Dana Percec
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