
 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 48 din 14.07.2022 
 

Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane, întrunit în ședința din 14.07.2022, 
În baza:  
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 
- Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată 

nedeterminată și determinată în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (Anexa HS ULBS 
nr. 1185 din 25.03.2021); 

- Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 
certificării competențelor pentru profesia didactică în Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu (Anexa HS ULBS nr. 647 din 22.02.2018); 

- Regulamentului privind evaluarea, examinarea și notarea studenților (Anexa HS ULBS 
nr. 3740 din 27.09.2021). 
 

În urma rezultatului votului din 14.07.2022, la care au participat 28 de membri ai Consiliului 
Facultății (3 studenți), din totalul de 35 membri, fiind întrunit cvorumul și numărul de voturi 
necesar. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
1. Avizarea rezultatului concursului de conferențiar universitar, poziția 11, perioadă 

nedeterminată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Asistență Socială, 
Jurnalism, Relații Publice și Sociologie (votat cu: 24 voturi pentru; 1 abținere; 28 
prezenți-din care 3 studenți). 

2. Avizarea rezultatului concursului de conferențiar universitar, poziția 12, perioadă 
nedeterminată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Asistență Socială, 
Jurnalism, Relații Publice și Sociologie (votat cu: 25 voturi pentru; 28 prezenți-din 
care 3 studenți). 

3. Avizarea rezultatului concursului de asistent universitar, poziția 53, perioadă 
determinată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Asistență Socială, 
Jurnalism, Relații Publice și Sociologie (votat cu: 25 voturi pentru; 28 prezenți-din 
care 3 studenți). 

4. Avizarea rezultatului concursului de asistent universitar, poziția 54, perioadă 
determinată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Asistență Socială, 
Jurnalism, Relații Publice și Sociologie (votat cu: 25 voturi pentru; 28 prezenți-din 
care 3 studenți). 

5. Avizarea rezultatului concursului de conferențiar universitar, poziția 33, perioadă 
nedeterminată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și 
Teologie Protestantă (votat cu: 25 voturi pentru; 28 prezenți-din care 3 studenți). 



6. Avizarea rezultatului concursului de lector universitar, poziția 14, perioadă 
determinată, din statul de funcțiuni al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și 
Teologie Protestantă (votat cu: 25 voturi pentru; 28 prezenți-din care 3 studenți). 

7. Avizarea modificării Metodologiei de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în 
ULBS (votat cu: 28 voturi pentru; 28 prezenți). 

8. Aprobarea cererii studentei Borbel Denisa Andreea (Psihologie, anul I) de a susține 
examenele din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în sesiune deschisă, 
până la finalul anului universitar, din motive medicale (votat cu: 28 voturi pentru; 28 
prezenți). 

9. Aprobarea cererii studentei Șușnea Andreea (Științe Politice, anul II) de a susține 
examenele din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în sesiune deschisă, 
până la finalul anului universitar, din motive medicale (votat cu: 28 voturi pentru; 28 
prezenți). 

10. Aprobarea cererii studentei Dinculeana Beatrice Marinela (Relații Internaționale și 
Studii Europene, anul II) de a susține examenele din semestrul al II-lea al anului 
universitar 2021-2022, în sesiune deschisă, până la finalul anului universitar, din 
motive medicale (votat cu: 28 voturi pentru; 28 prezenți). 

11. Aprobarea cererii studentei Marta Alexandra Talima (Relații Internaționale și Studii 
Europene, anul II) de a susține examenele din semestrul al II-lea al anului universitar 
2021-2022, în sesiune deschisă, până la finalul anului universitar, din motive medicale 
(votat cu: 28 voturi pentru; 28 prezenți). 

12. Aprobarea cererii studentei Ioaneș Alexandra (Conservare-Restaurare, anul II) de a 
susține examenele din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în sesiune 
deschisă, până la finalul anului universitar - mobilitate Erasmus (votat cu: 28 voturi 
pentru; 28 prezenți). 

13. Aprobarea cererii studentei Lorincz Antonia Maria (Pedagogia Învățământului Primar 
și Preșcolar-ge, anul II) de a susține examenele din semestrul al II-lea al anului 
universitar 2021-2022, în sesiune deschisă, până la finalul anului universitar, din 
motive medicale (votat cu: 28 voturi pentru; 28 prezenți). 

14. Avizarea planului de învățământ de la programul de studii de licență Teologie 
Protestantă Pastorală (în limba germană), valabil pentru anii universitarii 2022-2026 
(votat cu: 28 voturi pentru; 28 prezenți). 

15. Aprobarea cererii studentului Motoc Robert (Istorie, anul II) de a susține examenele 
din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în sesiune deschisă, până la 
finalul anului universitar, din motive medicale (votat cu: 28 voturi pentru; 28 
prezenți). 

 
DECAN, 

Prof. univ. dr. Daniel MARA 


