HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 54 din data de 02.11.2012
privind exmatricularea unor studenţi doctoranzi, soluţionarea cererilor de
prestare activităţi didactice la alte instituţii de învăţământ superior, prelungire de
activitate, aprobare taxe de şcolarizare la programele postuniversitare, precum şi
aprobarea de stagii de documentare pentru specialişti din Republica Moldova
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 02.11.2012,
Analizând referatul Departamentului Doctorate privind exmatricularea unor studenţi
doctoranzi, cererile de prestare de activităţi didactice la alte instituţii de învăţământ superior,
cererile de prelungire de activitate, notele de aprobare a cuantumului taxei de şcolarizare la
programele postuniversitare, precum şi aprobarea de stagii de documentare pentru specialişti
din Republica Moldova, cât şi referatul privind organizarea de cursuri de formare în
ultrasonografie de către Centrul de formare în Ultrasonografie,
Având în vedere prevederile art. 288 (3), art. 285 (5) din Legea Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011, Regulamentul de acordare a burselor ;i a altor forme de sprijin al studenţilor,
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare ;i
dezvoltare profesională continuă, art. 88 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă exmatricularea studenţilor doctoranzi înmatriculaţi la data de
01.11.2001 pentru depăşirea duratei programului de pregătire a doctoratului, după cum
urmează:
Nr.
Crt.

1.
2.

3.

Numele şi prenumele

Specializarea

Dumitru Alina
Drept civil
Cumpănăşoiu Emilia-Alina Cibernetică
statistică
economică
Tîrnovean Mircea Sorin
Ingineria

Conducator de doctorat
Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu
şi Prof. univ. dr. Emil M. Popa

Prof. univ. dr. ing. Ilie Isarie

4.
5.

Udrea Ilie Iulian
Sfera Silvius

materialelor
Teologie
Teologie

6.

Ioana Marius

Teologie

7.
8.
9.
10.

Câmpean Alin
Marinica Dănuţ
Mihăilescu Ştefan
Paşca Liviu Titus

Teologie
Medicină
Medicină
Medicină

Pr. Prof. univ. dr. Mircea Păcurariu
IPS Prof. univ. dr. Laurenţiu Liviu
Streza
Pr. Prof. univ. dr. Dumitru
Abrudan
Pr. Prof. univ. dr. Ilie Moldovan
Prof. univ. dr. Romeo Elefterescu
Prof. univ. dr. Romeo Elefterescu
Prof. univ. dr. Romeo Elefterescu

Art. 2. Avizează cererile de prestare de activităţi didactice la alte instituţii de
învăţământ superior a următoarelor cadre didactice:
- Conf. univ. dr. Domnariu Carmen - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu
Mureş
- Conf. univ. dr. Silvia Florea – Universitatea Valahia din Târgovişte
- Prof. univ. dr. Alin Gilbert Sumedrea – Universitatea Bucureşti
Art. 3. Respinge cererea Prof. univ. dr. Popa M. Emil din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
de susţinere de activităţi didactice la Universitatea Spiru Haret, întemeiat pe avizul
nefavorabil dat de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe.
Art. 4. Aprobă prelungirea contractului individual de muncă al d-lui Prof. univ. dr.
Ştefan Tobler din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio – Umane – Departamentul Istorie,
Patrimoniu şi Teologie Protestantă pentru anul universitar 2012-2013.
Art. 5. Aprobă acordarea de burse speciale ocazionale în cuantum de 1000
lei/semestru unor studenţi pentru desfăşurarea de servicii suport în facultăţile şi
departamentele din universitate în conformitate cu prevederile regulamentului de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin a studenţilor, conform referatului întocmit de
Departamentul de Comunicaţii şi Marketing şi de către Direcţia Generală Admninistrativă.
Art. 6. Aprobă cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013
pentru următoarele programe postuniversitare:
- 2000 lei pentru programul „Evaluarea riscurilor şi auditarea în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă”.
- 2500 lei pentru programul „Management sanitar”.
- 2000 lei pentru programul „Management educaţional”
- 2500 lei pentru programul MSSRM.
Art. 7. Aprobă efectuarea de stagii de perfecţionare şi de documentare de către cadre
didactice de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Chişinău şi de la Academia de Studii Economice din Chişinău în anul 2013 prin asigurarea
suportului de cazare de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Art. 8. Aprobă organizarea şi desfăşurarea de programe postuniversitare de formare în
ultrasonografie de către Centrul de formare în Ultrasonografie cu o taxă de şcolarizare de
2500 lei, precum şi cadrele didactice care susţin aceste activităţi.
Art. 9. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 10. 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

