
Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică
din 24 Aprilie 2018

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 trei cereri de prelungire a activitatii: Prof.  univ. dr. 
Stela Drăgulin, Conf. univ. dr. Ioan Oarcea și Conf. univ. dr. Ecaterina Hanke;
În  urma  analizei  fișelor  FRACS  și  a  fiselor  CNATDCU se  constată  că  cei  trei  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, Conf. univ. dr. Ioan Oarcea și Conf. univ. dr. Ecaterina Hanke;.

2. Sesiunea  de  examene  pentru  anii  terminali  se  va  desfășura  conform  metodologiei  și 
programării:  pe baza fișei de examen și cu interpretarea integrală a repertoriului. Din comisia 
de examen vor face parte toți  profesorii  care predau disciplina respectivă și  au studenți în 
examen; în cazul în care este un singur profesor titular de disciplina, din comisie va face parte 
încă un profesor al programului de studiu sau membru al consiliului facultății.

3. În urma solicitării Conf. univ. dr. Ciprian Țuțu, din motive obiective, examenul de licență de la 
Canto din data de 28 iunie se va desfășura cu începere de la ora 16.30.

4. Pentru o coordonare eficientă a desfășurarii examenelor de licență va avea loc o întalnire cu 
toti președinții și secretarii comisiilor de emamen.
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