
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Proces verbal, 

 Încheiat astăzi 27.01.2017 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea tematicii pentru examenul de licență, proba scrisă - sesiunile iulie 2017/februarie 2018. 

2. Aprobarea comisiilor de licență/ isertație - sesiunile iulie 2017/februarie 2018. 

3. Aprobarea planului de promovare al facultății pentru 2017. 

4. Sesiunea de examene - iarna 2017. 

5. Avizarea solicitării dlui conf. dr. habil. Florin-Alexandru Luca pentru a se afilia la Școala Doctorală 

Interdisciplinară din cadrul Universității Transilvania din Brașov, domeniul Marketing. 

6.  Diverse. 

 
1. Directorii celor trei departamente au supus atenției Consiliului Facultății tematica pentru examenul de 

licență, proba scrisă - sesiunile iulie 2017/februarie 2018. Tematicile au fost aprobate în unanimitate. 

2. Directorii celor trei departamente ale facultății au supus atenției Consiliului Facultății comisiile de licență și 

disertație - sesiunile iulie 2017/februarie 2018. Comisiile au fost aprobate în unanimitate. 

3. Dl. Decan a prezentat planul de promovare al facultății pentru 2017. Planul de promovare a fost aprobat în 

unanimitate. 

4. S-a discutat despre asigurarea desfășurării în bune condiții a sesiunii de examene - iarna 2017 și a 

examenelor de licență și disertație sesiunea februarie 2017. 

5. Avizarea solicitării dlui conf. dr. habil. Florin-Alexandru Luca pentru a se afilia la Școala Doctorală 

Interdisciplinară din cadrul Universității Transilvania din Brașov, domeniul Marketing. Consiliul Facultății 

a avizat favorabil solicitarea.  

6.  Diverse: 

Dl. Decan a anunțat numirea dr. cerc. șt. Lavinia Dovleac în calitate de responsabil Platformă ID. 

A fost discutată forma Fișei pentru raportarea activităților complementare de către cadrele didactice. 

A fost desemnată dna Delia Rau pentru a primi în anul calendaristic 2017 o mărire salarială cu 15%. 

 A fost discutată și aprobată solicitarea dnei prof.dr. Monica Răileanu Szeles, director ICDT, de a repartiza 

un număr de mínimum 18 studenți care să efectueze practica de specialitate în cadrul ICDT.  

 A fost avizată cererea drd. Ialomițianu Razvan Gheorghe de a susține ore de seminar la Departamentul 

FCTE 

 Se convoacă CF al FSEAA, luni, 13 februarie 2017, ora 12,30, sala A III 1. 

 
 

 

 

 

 

 

            Decan,                         A consemnat, 

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


