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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din data de 21.05.2012

Puncte pe ordinea de zi:
1. Comisia de calitate: componență și atribuții.
2. Aprobarea cheltuielilor pentru Anale.
3. Discutarea oportunității de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnilor prof.
Vladimir Iliescu și prof. Caciaglia.
4. Prezența cadrelor didactice la cursurile festive și programarea examenelor de licență și
disertație.
5. Competențe RNCIS.
6. Foile de pontaj individuale ale cadrelor didactice.
7. Diverse.
Doamna Prodecan Lect. dr. Valy Ceia prezintă componența Comisiei pentru
Managementul Calității (CMC), constituită potrivit criteriilor impuse de către Departamentul
pentru Managementul Calității : lect. dr. Mihaela Vlăsceanu (președinte), lect. dr. Cristina
Chevereșan (secretar), lect. dr. Ramona Malița-Tanc (membru), Diana Dragoș (doctorand),
Roxana Ghiță (doctorand), Lucia Ursu (studență), Dan Ciobotaru (Directorul Muzeului
Banatului), pr. Zaharia Pereș (consilier Cultural al Mitropoliei Banatului), prof. Delia Secula
(inspector de specialitate al Inspectoratului Județean Timiș).
Consiliul aprobă ca suma de 2000 lei din fondurile proprii ale facultății să fie alocate
Analelor UVT.
Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie ia act de propunerile de acordare a
titlului de Doctor Honoris Causa domnilor prof. Vladimir Iliescu și prof. Caciaglia. În urma
votării membrilor Consiliului sunt respinse ambele dosare.
Consiliul aproba calendarul desfășurării examenului de licență și disertație iulie 2012,
astfel:
Pentru licență: 12 iulie 2012 proba scrisă
13 iulie 2012 depunerea contestațiilor
14 iulie 2012 susținrea lucrării de licență
Pentru disertație: se aprobă datele de 9 și 10 iulie 2012, urmând ca directorii programelor de
master să anunțe la Decanat data exactă pentru fiecare specializare.
Doamna lect. dr. Loredana Frățilă propune deschiderea unui Centru de Scriere Academică
cu sediul în sala 607B împreună cu Colectivul de slavistică.
Doamna lect. dr. Claudia Doroholschi dă citire în fața membrilor Consiliului Facultății
unei sesizări cu privire la promovarea unor studenți în urma numirii de către Decanatul LIT a
unei comisii pentru re-examinarea studenților și cere un răspuns oficial Decanatului LIT.
Decanatul propune și Consiliul aprobă în unanimitate numirea unei comisii de lucru pentru
elaborarea unei metodologii care să clarifice Regulamentul privind activitatea profesională a
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studenților, comisie formată din: lect. dr. Codruța Goșa – președinte; lect. dr. Claudia
Doroholschi – membru; lect. dr. Gabriela Glăvan – membru; student Cristian Szekereș.
Domnul lect. dr. Bogdan Țâra prezintă o cerere a studenților străini, bursieri ai statului
român, pentru a fi scutiți de taxa de înmatriculare. Consiliul deliberează și în unanimitate
respinge această solicitare.
Consiliul aprobă în unanimitate ridicarea problemei afișării publice a notelor studenților
în Senatul Universității.

DECAN,
Lect. dr. Dana Percec

SECRETAR ŞEF,
Ramona Miţiga

