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Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică
din 11 Mai 2017

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri:

1. S-a aprobat componența comisiilor pentru gradul II după cum urmează: Conf. univ. dr. Oarcea Ioan, Lect. univ. dr. Beldean Laurențiu, Conf. univ. dr. Voicescu Corneliu;
2. Examenele de licență / disertație se vor desfășura conform metodologiei. În situații excepționale,   solicitările  vor  fi  adresate  comisiei  și  rezolvate  cu  respectarea metodologiei.  Pentru restanțierii  care au susținut una din probe în anul trecut se aprobă susținerea celei de-a doua probe anul acesta, daca există o cerere adresată Consiliului Facultății;
3. Concertul orchestrei Facultății de Muzică se va desfășura în data de 17 mai 2017, ora 19.00, la sala Patria;4. Practica artistică a programului de studii Muzică se va desfășura în perioada 22 – 26 iunie cu susținerea concertului final în 26 iunie și a concertului de licență în 27 iunie;5. Consiliul facultății a numit ca responsabil cu managementul riscului pe Conf. univ.  dr. Voicescu Corneliu;
6. Festivalul de Folclor se  va desfășura în 25-27 Mai. Responsabili cu organizarea și realizarea  documentelor:  Nauncef  Alina,  Iosif  Ioan  Liviu,  Oarcea  Ioan,  Rucsanda Mădălina;
7. Pentru coordonarea activității  din spațiile de la MEMO se propune  ca responsabil Lect. univ. dr. Buhaiciuc Mihaela;
8. În vederea utilizării fondului destinat dotării unui laborator de specialitate acesta va fi investit în utilarea studioului de înregistrări din Cantina Memorandului;
9. Se propune înlocuirea stud. Florea Marius din consiliul facultății datorită absențelor de la ședințe și a nepromovării unui număr mare de examene. În perioada 16 – 23 mai vor avea loc alegeri, conform metodologiei;
10. Consiliul facultății susține în unanimitate referatul adresat Rectoratului Universității prin care se solicită acordarea unui post de secretar facultate I cu studii superioare  devenit vacant în urma pensionării persoanei care îl ocupă în prezent. Menținerea în organigrama facultății a doua persoane (secretar șef și secretar facultate) se justifică prin responsabilitățile care revin secretariatului așa cum reiese din referatul anexat.Consiliul Facultății de Muzică


