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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 59 din 22.12.2022 

 

Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane, întrunit în ședința din 22.12.2022, 
În baza:  

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare, 

- Cartei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 
În urma rezultatului votului exercitat prin mijloace electronice cu termen limită 

22.12.2022, ora 15.30, la care au participat 31 membri ai Consiliului Facultății, din totalul 
de 36 membri, fiind întrunit cvorumul și numărul de voturi necesar. 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 
1. Avizarea calendarului examenelor de finalizare studii, sesiunea februarie 2023, la 

Facultatea de Științe Socio-Umane, (votat cu 31 voturi pentru). 
2. Avizarea înlocuirii, la programele de studii universitare de licență Istorie și Studiul 

patrimoniului și managementul bunurilor culturale, a secretarului comisiei de examene 
finalizare studii, asist. univ. dr. Maria-Daniela Stanciu Păscăriță, cu lect. univ. dr. 
Anamaria Tudorie (votat cu 31 voturi pentru). 

3. Avizarea înlocuirii, în calitate de membru al comisiei de examene finalizare studii, la 
programele de studii universitare de licență Teologie protestantă pastorală (în limba 
germană) și Teologie protestantă pastorală, a d-lui prof. univ. dr. habil Ioan Albu, cu 
dl. conf. univ. dr. Johannes Klein (votat cu 31 voturi pentru). 

4. Avizarea înlocuirii, la programul de studii universitare de master Elite politice 
românești (sec. XVIII-XX), a secretarului comisiei de examene finalizare studii, asist. 
univ. dr. Maria-Daniela Stanciu Păscăriță, cu lect. univ. dr. Victor Daniel Crețu 
(membru supleant), (votat cu 31 voturi pentru). 

5. Avizarea înlocuirii d-nei conf. univ. dr. Amalia Ludmila Pavelescu, în calitate de 
membru supleant al comisiei de examene finalizare studii, la programele de studii 
universitare de licență, Asistență Socială, cu d-l lect. univ. dr. Radu Ioan Popa și 
Resurse Umane și Sociologie, cu conf. univ. dr. Adela Elena Popa (votat cu 31 voturi 
pentru). 

6. Avizarea înlocuirii d-nei conf. univ. dr. Amalia Ludmila Pavelescu, în calitate de 
președinte al comisiei de examene finalizare studii, la programul de studii universitare 
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de master, Familia - Resurse și Asistență Socială, cu d-na conf. univ. dr. Anca-Mioara 
Bejenaru (votat cu 31 voturi pentru). 

7. Avizarea punerii la dispoziție pentru închiriere a unui spațiu de 2 mp, în holul clădirii 
Facultății de Științe Socio-Umane din Sibiu, strada Brutarilor, nr. 3, în vederea 
amplasării de aparate cu băuturi nealcoolice și snack-food (votat cu 31 voturi pentru). 
 

 
 
 
 

DECAN, 
Prof. univ. dr. Daniel MARA 


