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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data
de 27.04.2011
Puncte pe ordinea de zi:
1. Reorganizarea catedrelor și colectivelor în departamente
2. Diverse
Consiliul propune, în virtutea Legii Educației nr. 1/2011, organizarea facultăți pe
departamente, ținând cont și de Hotărârea nr. 125 din 12.04.2011 adoptată în Ședința Biroului
Senatului.
Se propun următoarele variante:
A. Departamentul de Studii românești care să preia catedrele de Literatura română și
comparată, Limba română și an pregătitor, Teologie ortodoxă și colectivul de Filologie clasică
B. Departamentul de Limbi și literaturi moderne care să cuprindă catedrele de Limba și
literatura engleză, Limba și literatura germană, Limbi romanice și Limbi slave.
C. în privința colectivului de Istorie se propun 2 variante:
1. Departamentul de Istorie și limbi vechi care să cuprindă Colectivul de Istorie,
Filologie clasică și Limbi slave
sau
2. Colectivul de Istorie în cadrul Depatamentului de Studii românești care să cuprindă
catedrele de Literatura română și comparată, Limba română și an pregătitor, Teologie ortodoxă,
colectivul de Filologie clasică și Istorie.
D-nul prof. univ. dr. R. Păiușan și d-nul prof. univ. dr. A. Bejan prezintă ideea ca
Departamentul de Istorie să se constituie ca și al treilea departament al facultății, eventual
împreună cu specializarea de Filozofie.
D-na Decan prof. univ. dr. O. Hedeșan menționează că Filozofia nu face parte din
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, așadar o asemenea decizie nu poate fi luată de Consiliul
Facultății, propunerea trebuie transmisă conducerii UVT.
D-na Prof. univ. dr. R. Nubert dă citire unui memoriu în numele colectivului de limba germană în
care solicită păstrarea statului de sine stătător al acestei catedre.
Propunerile se vor prezenta membrilor catedrelor și colectivelor în următoarele zile,
pentru a se putea lua o decizie în Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din 9 mai 2011.
Consiliul a votat în unanimitate decizia de echivalare a studiilor în prelungire de
școlaritate a studentei Indru P. Symonia/Rosine.
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