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Sinteza şedinţei de Consiliu
28.09.2010
Consiliul ia act de structura finală a statelor de funcţii pentru anul universitar 2010 /2011: cu 1
post de profesor vacant pentru concurs la catedra de teologie ortodoxă, 4 posturi de conferenţiar
vacant pentru concurs ( 1 la catedra de limbi romanice, 2 la catedra de limba engleză, 1 la catedra
de teologie ortodoxă ) şi 8 posturi de asistent suplinitor (pentru preparatorii al căror contract de
muncă expiră în cursul anului universitar 2010 / 2011: 1 preparator la catedra de limba română şi
an pregătitor, 4 preparatori la catedra de limbi romanice, 1 preparator la catedra de limba engleză,
1 preparator la catedra de limba germană şi 1 preparator la catedra de teologie).
Consiliul aprobă funcţionarea cu anul I a următoarelor programe de masterat în anul universitar
2010/2011 conform hotărârilor anterioare ale Consiliului facultăţii şi Biroului Senatului:
 Domeniul limbi şi literaturi:
Comunicare interculturală
Germana în context european
Limba română - fundamente istorice şi culturale
Literatura latină între clasicism şi modernitate
Managementul resurselor culturii
Studii americane
Studii de traductologie
Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
 Domeniul istorie:
Arheologie interdisciplinară
 Domeniul teologie ortodoxă:
Religie, cultură, societate.
Consiliul aprobă în unanimitate cererile colaboratorilor externi şi dosarele acestora.
 pentru catedra de literatura română şi comparată: Letiţia Mark, Marius Margea, Tudor
Creţu, Corina Popa, Miodrag Milin, Ilina Dincă, Elena Craşovan, Călin Rus, Corina Răceanu,
Zsuzsa Suto
 pentru catedra de limbi romanice: Raluca Ciortea, Marion Tache, Daniele Pantaleoni,
Oana Ivan, Corina Jurcul, Alexandra Căvescu, Darius Dragomir
 pentru catedra de limba engleză: Iasmina Popovici, Lorena Laieş, Lucia Chirculescu,
Alexandra Jic, Adela Ardereanu, Diana Gomboş, Andreea Varga
 pentru catedra de limba germană: Karin Dittrich
 pentru catedra de limbi slave: Milin Jiva, Slavomir Gvozdenovici, Valentina Shiryaeva,
Iasena Egyed (Sorinchici)
 pentru catedra de istorie: Vasile Dudaş, Sorin Hermon, Alexandru Szentmiklosi
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 pentru catedra de teologie ortodoxă: Episcop Vicar Paisie
Lugojanul ( Ion Gheorghe) Daniel Lemeni, Cosmin Panţuru, Florin Dobrei, Mircea
Cricovean, Vasile Muntean, Marius Florescu, Simeon Stana.
Consiliul aprobă cererile de reînmatriculare, transfer, întrerupere de studii, prelungire de
școlaritate, reclasificare pe număr de credite (min. 40 de credite pentru regim buget), scutire
de taxă, admitere şcoala doctorală, retragere de la şcoala doctorală pentru anul universitar
2010 / 2011.
Se anunţă programul festiv pentru data de 04.10.2010.
Se aprobă alocarea unui spaţiu ( sala 203) pentru Fundaţia Lumea Rusă din Federaţia Rusă.

Decan,
Prof. dr. Otilia Hedeşan

