
Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică
din 9 Ianuarie 2018

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri:

1. Consiliul facultății a luat act de situația studentei SUCIU Diana, de la clasa de Canto , anul IV, 
care a beneficiat de statutul de student finanțat de la bugetul de stat, în condițiile în care, 
înainte  de  a  da  deveni  studenta  Facultății  de  Muzică  din  Brașov   a  mai  frecventat  studii  
superioare de licență în regim de buget (în anul universitar 2012 – 2013) la Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Tg. Mureș, cf. Adv. nr. 743/20.12.2017. Luând cunoștință de situația 
existentă și  apreciind  că studenta a  avut rezultate  meritorii  pe parcursul  anilor  de studiu,  
consiliul a decis sancționarea studentei cu „avertisment” și derularea procedurii financiare de 
returnare  a  drepturilor  bănești  obținute  prin  încadrarea  sa  nelegală  în  poziția  studenților 
bugetați;

2. Pe baza solicitării scrise Consiliul Facultății a aprobat transferul doctorandului Iosif Ioan Liviu 
de la Prof. univ. dr. Coroiu Petruța la Prof. univ. dr. Roxana Pepelea;

3. Domnul Conf. univ.  dr.  Corneliu Voicescu – responsabil cu controlul managerial,  a informat 
consiliul referitor la problemele asupra cărora se impune o atenție specială, cu impact asupra 
eficienței  manageriale  a  instituției:  actualizarea  documentelor  de  pe  site-ul  facultății  și 
transparența în luarea și transmiterea deciziilor. S-a constatat astfel că toate deciziile CF sunt 
pe portalul universității iar actualizarea documentelor de pe site sunt în curs de derulare;

4. Admiterea – metodologia si continuturile – vor fi actualizate cu noile reglementări impuse de 
standardele CNATDCU;

5. Metodologia  și  Conținuturile  examenelor de Licență și  Disertație au fost  transmise tuturor 
profesorilor și studenților prin mail și afisate la avizier.

6. Consiliul  a  aprobat  componenta  comisiilor  examenelor  de  Licență  si  Disertatie,  conform 
Anexei 
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