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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din data de 14.06.2012

Puncte pe ordinea de zi:
1. Vizita EUA.
2. Prezentare proiect master internațional Civilizație europeană. Mari Opere.
3. Prezentare Regulament cazare anul universitar 2012/2013.
4. Comisia de admitere și secretariatul tehnic.
5. Plan elaborare state de funcții anul univesitar 2012/2013.
6. Prezentare Regulament contestații, anexă la Regulamentul de activitate profesională a
studenților.
7. Diverse
Doamna Prodecan Lect. dr. Valy Ceia prezintă activitățile de pregătire a vizitei EUA.
Doamna Prodecan Lect. dr. Coduța Goșa prezintă Regulamentul de cazare pentru anul
universitar 2012/2013 și componența Biroului de Cazare al Facultății, care sunt aprobate în
unanimitate.
Domnul Prodecan Lect. dr. Dumitru Tucan prezintă proiectul masteratului internațional
Civilizație europeană. Mari Opere, și propune ca acest program să se desfășoare sub egida
masterului de Literatura română în context european. Consiliul aprobă în unanimitate această
propunere.
Doamna Decan Lect. dr. Dana Percec prezintă componența comisiilor de admitere și
comisia de contestații pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat pentru anul
univeristar 2012/2013. Consiliul aprobă în unanimitate această propunere.
Doamna Decan Lect. dr. Dana Percec anunță cifra de școlarizare pentru studii universitare
de licență, pentru anul universitar 2012/2013 care este de 313 locuri bugetate cu două locuri mai
puțin decât cifra corespunzătoare anului universitar precedent. Aceste două locuri sunt cedate de
la specializarea studii culturale. Consiliul aprobă în unanimitate următoarea distribuție a cifrei de
școlarizare: Limbi și Literaturi - 181 locuri bugetate; Limbi Moderne Aplicate – 55 locuri
bugetate; Studii culturale – 22 locuri bugetate; Istorie 25 locuri bugetate; și Teologie – 30 locuri
bugetate; rezultă un total de 313 locuri bugetate pe facultatea noastră, pentru admiterea la studii
universitare de licență în anul universitar 2012/2013.
Doamna Lect. dr. Gabriela Glăvan prezintă o propunere de amendare a regulamentului
privind activitatea profesională a studenților.
Consiliul ia act de calendarul de elaborare a statelor de funcții pentru anul universitar
2012/2013.
Consiliul aprobă în unanimitate propunerea doamnei prof. dr. Adriana Babeți, directoarea
programului de masterat Comunicare interculturală de a înlocui pentru predarea disciplinelor
Interculturalitatea. O perspectivă psihologică sem I și Interculturalitatea. O perspectivă
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sociologică sem II din planul de învățământ al anului universitar 2012/2013, pe d-nul conf. dr.
Alin Gavreliuc cu d-na dr. Lazea.
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