HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 49 din data de 09.10.2012
privind soluţionarea unor cereri ale studenţilor de prelungire a duratei
doctoratului şi de acordare a unor facilităţi la plata taxei de şcolarizare, de angajare şi
de participare la Târgul Internaţional „Gaudeamus – Carte de învăţătură”
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 09.10.2012,
Analizând propunerile conducătorului de doctorat Prof. univ. dr. Vasile Grăjdean de
prelungire a duratei doctoratului pentru trei doctoranzi de acordare a unor facilităţi la plata
taxei de şcolarizare, cereri de angajare şi de participare la Târgul Internaţional „Gaudeamus
– Carte de învăţătură”,
Având în vedere prevederile art. 39(3), HG 681/2011 pentru aprobarea Codului
studiilor universitare de doctorat ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă prelungirea duratei programului de studii universitare de doctorat cu
un an pentru următorii studenţi doctoranzi din cadrul Facultăţii de Teologie aflaţi sub
coordonarea Prof. univ. dr. Vasile Grăjdean:
- Pricop Gheorghe Vlad
- Pricop Mircea
- Pricop Petru Ciprian
Aprobarea va fi supusă validării senatului universitar.
Art. 2. Aprobă reducerea taxei de şcolarizare la cuantumul de 4000 lei pentru anul
universitar 2012-2013 pentru Marin Liviana Mateea, student la specializarea Teatrologie –
Management Cultural, anul III şi pentru Strâmtu Adrian student la specializarea Actorie, anul
III, din cadrul Fcaultăţii de Litere şi Arte.
Art. 3. Amână soluţionarea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare pentru anul
universitar 2012-2013 depuse de Mutu Cătălin – Facultatea de Medicină, Sofonea Florin –
Facultatea de Ştiinţe şi Olaru Marian – Facultatea de Ştiinţe, până la aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale facultăţilor în cauză.
Art. 4. Aprobă referatul Departamentului de Artă teatrală din cadrul Facultăţii de
Litere şi Arte privind achiziţia de servicii de administrare şi gestionare a fondului de recuzită,
decor şi dotări tehnice din spaţiile de învăţământ de la PFA Verzescu Alexandru.

Art. 5. Aprobă participarea universităţii prin Biblioteca Centrală la cea de-a XIX a
ediţie a Târgului internaţional „Gaudeamus- Carte de învăţătură”, organizată în perioada 2125 noiembrie ac. în pavilionul central al Complexului Expoziţional ROMEXPO Bucureşti, cu
decontarea drepturilor de delegare pentru participanţi şi aprobarea unui avans pentru achiziţia
de carte.
Art. 6. Respinge cererea d-nei Conf. univ. dr. Silvia Florea de angajare a d-lui Erik
Gilder pe post de cercetător în cadrul Catedrei UNESCO, cu recomandarea de soluţionare a
acesteia prin atribuire unui post vacant din cadrul statului de funcţii al Departamentului de
Studii Anglo-Americane şi Germanistice al Facultăţii de Litere şi Arte, salarizat în regim de
plata cu ora.
Art. 7. Amână plata activităţilor prestate în comisiile de licenţă şi disertaţie în anul
universitar 2011-2012 până la constituirea resurselor financiare necesare.
Art. 8. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 9. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri şi transmitere spre aprobarea senatului universitar.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

