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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data de 26.05.2010
Puncte pe ordinea de zi:
1. Schimbarea unor date de examene
2. Taxe şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011
3. Repartizarea locurilor bugetate la ciclul licenţă şi master pentru anul universitar 2010/2011
4. Planuri de învăţământ Teologie Pastorală, Teologie Didactică şi Limbi Moderne Aplicate începând cu anul
universitar 2010/2011.
Data pentru disertaţia de masterat a fost fixată în 17.07.2010, pentru a permite masteranzilor să participe la
examenele de titularizare în învăţământul pre-universitar.
Calendarul organizării masteratelor de la Teologie Ortodoxă a fost stabilit după cum urmează:
16,17,18.07.2010 – înscrieri
19.07.2010 + proba vocaţională
Examenul de finalizare al anul I al Şcolii Doctorale s-a stabilit pentru data de 18 iunie 2010.
Numărul de locuri alocate de la Bugetul de Stat pentru Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, ciclul licenţă, pentru
anul universitar 2010/2011 este de 314. Consiliul a aprobat în unanimitate distribuirea acestor locuri după cum
urmează:
Limba română – 55
Limba engleză – 35
LMA 50
Limba franceză- 25
Limba germană- 20
Teologie pastorală- 20
Studii culturale - 25
Limba rusă 10
Limba sărbă şi cr. – 10
Limba latină 10
Teologie didactică –10
Istorie44
La cele 21 programe de master acreditate, s-au repartizat 163 locuri bugetate. Consiliul votează în unanimitate
distribuirea lor în mod egal tuturor masteratelor (7 locuri bugetate pentru fiecare program), urmând ca, în cazul
nerealizării unui program, locurile alocate să fie redistribuite echitabil.
Consiliul aprobă în unanimitate modificările din planurile de învăţământ de la Teologie Pastorală, Teologie didactică
şi Limbi Moderne Aplicate. Modificările privesc în primul rând reducerea numărului de ore pe săptămână la 20,
alocarea unui număr mai mare de ore de practică de specialitate, revizuirea competenţelor vizate în cazul fiecărei
specializări conform cerinţelor ACPART, o coerentizare a disciplinelor de studiu.
Consiliul aprobă în unanimitate numirea unui director de program de studii pentru LMA în persoana prof. dr.
Georgiana Lungu-Badea. Din partea catedrelor, cadrele didactice care vor răspunde pentru secţia LMA vor fi: lect.
dr. Loredana Frăţilă (engleză), lect. dr. Karla Lupşan (germană).
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