HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII
Nr. 15 din 09 decembrie 2020
Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane, întrunit în ședința din 08 decembrie 2020,
În baza:
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
- Ordinul MEC nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului
superior din România;
- Legea 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
- Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul corona virus
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de
securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
- Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită data de
09.12.2020, ora 10.00, la care au participat 27 de membri ai Consiliului Facultății, din totalul de
30 de membri, fiind întrunit cvorumul și numărul de voturi necesar (conform anexei la prezenta
Hotărâre),
HOTĂRĂȘTE
1. Aprobă modificărea Comisiei de concurs pentru postul de lector universitar dr., poziția 15
din statul de funcții al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă (votat
cu 27 de voturi pentru).
2. Avizează înființării programului de master Educație religioasă - în limba germană în
domeniul Științe ale educației (votat cu 27 de voturi pentru).
3. Avizează depunerea documentației la ARACIS în vederea înscrierii programului de master
Educație religioasă - în limba germană în domeniul de master Științe ale educației (votat
cu 27 de voturi pentru).
4. Aprobă menținerea valabilității planurilor de învățământ pentru programul de master Elite
politice românești (sec. XVIII-XX), și pentru programul de licență Pedagogia
învățământului primar și preșcolar în limba română, aprobate în ședința Consiliului
Facultății din data de 21.06.2018. Planurile își mențin valabilitatea până la eventuale
schimbări intervenite în urma evaluării ARACIS sau impuse de acte normative aplicabile
(votat cu 26 de voturi pentru și o abținere).
DECAN,
Prof. univ. dr. Daniel MARA

