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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data
de 21.03.2011
Puncte pe ordinea de zi:
1. Gradaţiile de merit pe anul 2011
2. Cursurile festive
3. Absolvenţi fără licenţă din anii anteriori pre Bologna
4. Doctor Honoris Causa dl prof. univ. dr. Moshe Idel
5. Promovarea facultăţii
6. Posturi scoase la concurs pentru semestrul II
7. Echivalări Erasmus
8. Diverse
În vederea obţinerii gradaţiilor de merit au fost depuse 17 dosare dintre care 16 eligibile
(dosarul d-nei prof. univ. dr. Viorica Bălteanu nu a intrat în concurs deoarece d-na profesoară
are încă gradaţie de merit).
După aplicarea grilei aprobate în cursul anului universitar trecut şi menţinute şi în acest
an, au fost clasifcate următoarele dosare pentru gradaţie de merit:
1. lect. univ. dr. Cristina Chevereşan
2. conf univ. dr. Reghina Dascăl
3. lect. univ. dr. Loredana Frăţilă
4. conf. univ. dr. Mariane Marki
5. prof. univ. dr. Mircea Mihăieş
6. conf. univ. dr. Nicolae Morar
7. prof. univ. dr. Dan Negrescu
8. lect. univ. dr. Dana Percec
9. prof. univ. dr. Mihai Radan
Consiliul aprobă în unanimitate cursurile festive din acest an universitar să se desfăşoare
în perioada 23-25 mai 2011. Joi 25 martie 2011 ora 10 are loc întâlnirea cu studenţii din an
terminal în decanat.
S-a aprobat în unanimitate ca studenţii absolvenţi fără licenţă sau disertaţie din anii
anteriori pre Bologna să poată susţine examenul final în iulie 2011 (creditele sunt valabile 7 ani
conform Legii Învăţământului).
Consiliul a discutat şi a votat în unanimitate la propunerea Colectivului de Istorie de
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa d-nului prof. univ. dr. Moshe Idel de la Universitatea
din Ierusalim.
S-a discutat şi aprobat în unanimitate programul de promovare a facultăţii la Zilele
porţilor deschise din 6-7 aprilie 2011.
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Consiliul aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru semestrul II în varianta
A (asistent) şi B (asistent şi conferenţiar) cerute de conducerea UVT.
Consiliul a votat în unanimitate deciziile de echivalare pentru următorii studenţi:
David Ramona, Buran Ioana, Păşcuţi Ioana, Pantin Raluca, Goina Georgiana şi Silaghi Simona.
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