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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data
de 26.01.2011
Puncte pe ordinea de zi:
1. Raport de activitate 2010
2. Planul operaţional
3. Cifra de şcolarizare în regim bugetat (ciclul licenţă) pentru anul universitar 2011/2012
4. Discuţii pe tema reorganizării masteratelor
5. Precizări pe structura anului universitar 2010/2011
6. Echivalări
7. Diverse
Se modifică structura anului universitar astfel: în perioada 5-13 martie 2011 e sesiunea a II-a de
iarnă pentru toţi anii de studiu (inclusiv anii terminali).
Consiliul aprobă în unanimitate ca media semestrului I pe toţi anii de studiu să se facă după
sesiunea a-II-a de iarnă din martie.
S-a aprobat în unanimitate numărul de locuri bugetate pe ciclul licenţă la domeniul Istorie pentru
anul universitar 2011/2011 să fie de 42 locuri în loc de 44.
Consiliul a votat în unanimitate deciziile de echivalare pentru următorii studenţi:
Lelescu D. Alina LL, română-engleză
Tamaş (Velniciuc) P. Carmen LL, Engleză-Franceză transferată
Tomoiagă Nela-Florina, LMA
S-a aprobat în unanimitate trimiterea dosarului de Teologie didactică la ARACIS pentru
reevaluare.
Consiliul aprobă în unanimitate ca noul redactor şef al Analelor de filologie să fie d-nul conf.
univ. dr. Claudiu T. Arieşan, iar din colegiul de redacţie să facă parte următorii profesori: prof.
univ. dr. O. Hedeşan, prof. univ. dr. P. Brînzeu, prof. univ. dr. A. Babeţi, prof. univ. dr. M.
Mihăieş, prof. univ. dr. D. Negrescu şi prof. univ. dr. D. Vighi.
În acest an se împlinesc 55 ani de funcţionare a facultăţii, cu această ocazie Consiliul propune
demararea activităţii de cercetare a istoriei instituţionale şi a carierelor cadrelor didactice.
Consiliul aprobă cererea de concediu cu plată pentru redactarea tezei de doctorat a d-nelor
asist. Ilona Balazs şi Mihaela Şandor.
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