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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 1 din data de 09.01.2014
Privind aprobarea ”Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare în universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu”, Setului de indicatori și standarde pentru
activitățile didactice, de cercetare și suport (SIEPAS), Cursului de specializare ”Consiliere orientare
privind cariera”, nominalizarea dlui prof.univ.dr.ing. Valentin Petrescu ca responsabil din partea
ULBS în cadrul proiectului EEA, reducerii taxei de școlarizare dlui conf.univ.dr. Valentin Oleksik,
precum si a achiziționării aplicației sistem antiplagiat;
Consiliul de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în ședința din
data de 09.01.2014,
În temeiul prevederilor art. 87 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului de Administraţie, Legea Educației Naționale 1/2011 actualizată, HG
457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si
de cercetare vacante din invatamantul superior.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă ”Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
în ULBS” urmând a se transmite spre validare senatului universitar.
Art. 2 Aprobă ”Setul de indicatori și standarde pentru activitățile didactice, de cercetare și
suport” (SIEPAS), urmând a se transmite spre validare senatului universitar.
Art. 3 Se aprobă cursul de specializare ”Consilier orientare privind carieră” organizat de
Biroul de Orientare în Carieră a Studenților, Consiliere Psihologică și ALUMNI.
Art. 4 Se aprobă nominalizarea dlui prof.univ.dr.ing. Valentin Petrescu de la Facultatea de
Inginerie, Centrul de cercetări pentru produse și procese sustenabile, ca responsabil din partea
ULBS în cadrul proiectului EEA, ”Calea verde spre dezvoltare durabilă”.
Art. 6 Se aprobă scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru efectuarea Modulului
Psihopedagogic, nivel I, pentru anul universitar 2013-2014, dlui conf.univ.dr.ing. Valentin Oleksik.
Art. 7 Se aprobă achiziționarea aplicației checkforplagiarism.net ( sistem antiplagiat).
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Art. 8 Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Direcţiei
General Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 9 Secretariatul Consiliului de Administraţie va asigura comunicarea prezentei hotărâri şi
transmite spre aprobare senatului universitar.
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