
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Proces verbal, 

 Încheiat astăzi 07.12.2016 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea tematicii si a propunerilor comisiilor de concurs pt. ocuparea posturilor didactice. 

2. Stadiul întocmirii rapoartelor pt. vizitele ARACIS.  

3. Sesiune examene – iarna.  

4. Licenta/disertatie sesiunea februarie 2017. 

5. Diverse. 

 
1. La departamentul MIE pentru postul de lector pe perioada determinată, poziția 25, a fost stabilită 

tematica de concurs și a fost propusă următoarea comisie: prof.dr. Tiberiu Foris – președinte,  

conf.dr. Silvia Sumedrea, conf. dr. Albu Ruxandra, lector dr. Cristian Poțincu, lector dr. Dana Lupșa – 

membri. CF a aprobat în unanimitate tematica și comisia de concurs. 

La departamentul FCTE pentrul postul de conferențiar, poziția 18, a fost stabilită tematica de concurs 

și a fost propusă următoarea comisie: conf.dr. Constantin Duguleană – președinte, conf. dr. Ioan 

Bircea, conf. dr. Mihaela Gondor, conf. dr. Gheorghița Dincă, conf. dr. Daniela Pîrvu – membri, 

conf.dr. Ramona Orăștean, conf.dr. Emilia Clipici – membri supleanți. CF a aprobat în unanimitate 

tematica și comisia de concurs. 

La departamentul MTSAI pentru postul de profesor, poziția 9, a fost stabilită tematica de concurs și a 

fost propusă următoarea comisie: prof.dr. Gabriel Brătucu – președinte, prof. dr. Răzvan Zaharia,  

prof. dr. Carmen Bălan,  prof. dr. Mihaela Diaconu, prof. dr. Adrian Micu – membri, prof.dr. Liliana 

Duguleană, prof.dr. Alexandru Căpățână, prof.dr. Nicoleta Cristache - membri supleanți. CF a aprobat 

în unanimitate tematica și comisia de concurs. 

2. A fost trecut în revistă stadiul întocmirii rapoartelor pentru cele 4 programe de studii care vor fi supuse 

procesului de evaluare de către ARACIS, în primăvara anului 2017.  

Dl Decan a propus ca modificările făcute în planurile de învățământ să fie validate în departament și 

apoi aprobate în Consiliul Facultății. Propunea a fost aprobată în unanimitate. 

3. În vederea desfășurării în bune condiții a sesiunii din iarna, până în data de 16 ianuarie 2017, fiecare 

departament trebuie să planifice asistența la examene. 

4. În perioada 6-8 februarie 2017 se va desfășura sesiunea de iarnă a examenului de  Licență/Disertație 

aferentă anului universitar 2016-2017. Departamentele vor lua măsurile necesare în vederea 

desfășurării ei în condiții corespunzătoare. 

5. Au fost discutate aspecte legate de colocviul de practică aferent anului universitar 2016-2017.  

 

 

 

Decan,        A consemnat, 

Prof.univ.dr. Gabriel Brătucu     Conf.univ. dr. Ioana Chiţu 


