
Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică
din 4 Septembrie 2018

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri:

1. Consiliul  a  aprobat  Comisia  de  acordare  a  burselor  și  a altor  forme  de sprijin  material,  în 
următoarea  componență  nominală:  Conf.  univ.  dr.  Alina  Nauncef,  Secretar  șef  Georgiana 
Iosim, Stud. Senator Boroş–Lazăr Maria Magdalena şi  Stud. Crangă  Mihai Alexandru.

2. Pentru a evita destructurarea ansamblurilor de muzică de cameră, consiliul facultății nu este 
de acord  cu  transferul  studentei  Nițu  Ana-pian,  de  la  Facultatea de Muzică  din  Brasov  la 
Facultatea de Muzicaă din Timișoara. Studenta ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, iar 
în  anul  universitar  precedent  a  beneficiat  de  bursă  socială  şi  masa  de  prânz  gratuită,  ca 
voluntar al Centrului Muzical;

3. Se  aprobă  Reînmatricularea  studentului  Lala  Sebastian  –  chitară,  în  anul  III  IM,  în  urma 
analizării şi stabilirii de către CEC  a disciplinelor echivalate și examenele de diferență.  Regimul  
de finanțare este taxă integrală.

4. Se aprobă Prelungirea duratei de scolarizare, următorilor studenti:
•  Uță Alexandru -  anul III PM
• Sinka Melinda- pian, anul IV IM.

Taxa de şcolarizare pentru repetarea anului este proportională cu numărul creditelor pe care 
susnumitii trebuie să le acumuleze, în vederea promovării anului.

5. Se solicită tuturor cadrelor didactice :
• actualizarea CV-urilor și postarea lor pe site

• actualizarea fisei standard CNATDCU în format „după 1.10.2017”
• întocmirea Fișelor disciplinelor.

6. Se  aprobă  mobilitatea  pentru  efectuarea  stagiului  de  practică  în  Israel,  în  perioada  4-9 
noiembrie 2018,  pentru un grup de 8 studenți de la programele de studii  PM, IM și  TAM.  
Coordonatorul grupului este prof. dr. Filip Ignac.
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