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Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri:

1. Conform deciziei Senatului Universității Transilvania din Brașov, nr. 12, din data de 17.05.2017, paragraful II.1, Consiliului Facultății, a stabilit și aprobat în unanimitate criteriile în baza cărora cadrele didactice își pot prelungi activitatea în calitate de titulari, după împlinirea vârstei de pensionare. Acestea  sunt:  îndeplinirea,  în  ultimii  3  (trei)  ani,  a  standardelor  de  evaluare  a activității didactice și de cercetare conform grilei FRACS și îndeplinirea standardelor de  evaluare  naționale  conform grilei  de  evaluare  a  comisiei  CNATDCU –  ambele raportate la funcția postului didactic universitar.Au fost adresate consiliului facultății două cereri de prelungire a activitatii: Prof. univ. dr. Stela Drăgulin și Conf. univ. dr. Ioan Oarcea;În  urma  analizei  fișelor  FRACS  și  a  fiselor  CNATDCU  se  constată  că  ambii profesori îndeplinesc criteriile de prelungire a activității în calitate de titulari și  după împlinirea vârstei de pensionare. Pe baza votului secret, consiliul facultății  a aprobat în unanimitate cererile de prelungire a activității didactice ca profesori titulari pentru Prof. univ. dr. Stela Drăgulin și Conf. univ. dr. Ioan Oarcea.2. Examenul de admitere, sesiunea iulie 2017 se va desfășura conform metodologiei.  Toți profesorii facultății vor participa la organizarea și desfășurarea examenului. Se solicită responsabililor de programe de studii și profesorilor titulari propuneri în vederea  redactării  noii  metodologii  de  admitere  pentru  anul  universitar  2018  – 2019. Termen 22.06.2017.
3. În  conformitate  cu  noile  standarde  ale  comisiei  nationale  CNATDCU,  consiliul facultății  a  analizat  și  aprobat  propunerile  privind  metodologia  si  conținutul probelor de evaluare din cadrul examenului de licență si a examenului de disertație, începând cu anul universitar 2017 – 2018. Responsabilii de programe de studii în colaborare cu profesorii titulari vor redacta în formă completă conținutul probelor specifice specializării, programele de studiu (conținuturi și tematici de sinteză) precum și bibliografia aferentă fiecărei discipline. Metodologia va fi afișată pe site-ul facultății.Termen 22.06.20174. S-a analizat noua structură și clasificare a disciplinelor de studiu în consens cu noile  standarde  ale  comisiei  CNATDCU  și  modificările  ce  se  impun  în  planurile  de învățământ pentru anul universitar 2017 – 2018.Termen de redactare a noilor planuri de învățământ 26.06.20175. S-a  luat  la  cunoștință  despre structura  noului  an universitar  în  care sesiunea de examene are doar 3 (trei) săptămâni;



6. În conformitate cu noile decizii la nivelul Universității, toți studenții vor desfășura două  săptămâni  de  practică.  La  Facultatea  de  Muzică  practica  artistică  se  va desfășura în ultima săptămână a fiecărui semestru. Pentru recuperarea orelor se va întocmi un orar modular, special.7. Se aprobă, în unanimitate, scoaterea la concurs a postului de secretar șef pe facultate vacantat în urma pensionării doamnei Sociolog Ciocoiu Mariana;8. Se  aprobă  cererea  de  reluare  a  activității  a  d-nei  Lect.  univ.  dr.  Cristina  Buga, începând cu data de 1 iulie 2017.Consiliul Facultății de Muzică:Prof. univ. dr. Mădălina RucsandaProf. univ. dr. Stela DrăgulinProf. univ. dr. Ignac FilipConf. univ. dr. Ioan OarceaConf. univ. dr. Alina NauncefStud. Boroș-Lazăr MagdalenaStud. Teodora Ciurezu


