HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 39 din data de 24.07.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 24.07.2012,
Analizând propunerile privind comisiile de concurs pentru posturile vacante scoase la
concurs, analizând şi cererile unor studenţi de reducere a taxei de şcolarizare,
Luând în considerare cererea de deplasare în interesul serviciului a unor cadre
didactice din universitate,
Analizând unele propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii postuniversitare,
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta
ULBS şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie, HG
457/2011- Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Învăţământul superior coroborat cu Metodologia proprie a ULBS, precum şi
Ordinul 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă comisiile de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs
conform propunerilor avizate de comisiile facultăţilor.
Art. 2. Aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare datorată de studenta
doctorandă Iulian Neagoş, încadrată în funcţia de asistent universitar la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Departamentul Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate,
pentru anul universitar 2011-2012.
Art. 3. Aprobă deplasarea în interesul serviciului la Universitatea din Beijing a Prof.
univ. dr. ing. Oprean Constantin şi Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, în luna septembrie a.c.,
cu suportarea cheltuielilor de deplasare din fondurile Institutului Confucius.
Art. 4. Respinge propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare, formulate de d-mul Prof.
univ. dr. ing. Duşe Dan Maniu.
Art. 5. Structurile academice şi administrative vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 6. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri.

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

