
 
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 
 

din data de 16.06.2021 
 
 
Ordinea de zi: 
 

1. Desfășurarea examenelor de licență – sesiunea iunie-iulie 2021 

2. Diverse 

 

1. 

• Se aprobă înscrierea și depunerea online a lucrării de licență până la data de 23.06.2021 

(inclusiv), pentru absolvenții de la programul MUZICĂ. 

• Ca răspuns la cererea formulată de prof. dr. Ioan Oarcea, se aprobă susținerea în avans a 

probei de licență la disciplina Dirijat cor, pe data de 22.06.2021 (în loc de 28.06.2021), ora 

17.00, la Aula Sergiu T. Chiriacescu. Hotărârea Consiliului este motivată de oportunitatea de a 

beneficia de spațiul de la Aulă pentru susținerea concertului coral de licență.  

Secretarul va anunța membrii comisiei despre această modificare. 

2. 

• Se discută situația sălilor din corpul Memo și găsirea unor soluții pentru dezamorsarea 

conflictului apărut cu reprezentanții Casei de Cultură a studenților. 

 

• Se aprobă prelungirea studiilor doctorale pentru următorii studenți-doctoranzi: 

- Soporan Teodor 

- Porcos Iuliana 

- Isac Vlad 

- Gábor Előd 

- Lázár Zsombor 

- Pop Anda 

- MOLDOVEANU Cristina -Georgeta 

- Swan Sebastian 

- Bodurian Agota 

- Matei Laura 

- Duca Paula 

-Iosif Ioan Liviu – perioada de grație 
 

• Se aprobă cererea înaintată de Conf. Dr. Țuțu Ciprian, prin care solicită aprobarea colaborării 

cu Universitatea Națională de Muzică din București, fără a depăși o normă, pentru anul 

universitar 2021-2022. 

 



• Se aprobă continuarea activității în regim plata cu ora a doamnei Prof. Dr. Soreanu Cristina, 

pentru anul universitar 2021-2022. 

 

• Se aprobă păstrarea locului în cămin pe perioada verii a studentei Cristea Diana, IM-

Instrumente, anul 3. Cererea studentei este motivată de necesitatea desfășurării practicii 

artistice la Opera Brașov. 

 
• Se decide excluderea din cămin pe toată durata anilor de studiu a studentei Lebu Mihaela, de 

la programul de studii Muzică, anul I. Hotărârea a fost luată ca urmare a comportamentului 

problematic al studentei și a încălcării de către aceasta, în cunoștință de cauză, a 

regulamentului din căminul unde era cazată. 

 

• Se discută despre posibilitatea reluării organizării manifestărilor artistice: Festivalul de Muzică 

de cameră și Gala de Operă, începând cu anul universitar 2021-2022, dacă nu vor mai fi 

probleme legate de pandemia Covid și legislația va permite. 

 
 
Au participat membrii Consiliului Facultății de Muzică: 
 
Prof. Dr. Rucsanda Mădălina 

Prof. Dr. Filip Ignác 

Prof. Dr. Oarcea Ioan 

Conf. Dr. Nauncef Alina 

Lect. Dr. Buhaiciuc Mihaela 

Stud. Karácsony Noémi (TAM) 

Stud. Ciungălan George (MUZ) 

Invitați:  

Conf. Dr. Preda Anca 

Secretar-șef: Iosim Georgiana 

 


