
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică 

din 16 Ianuarie 2020 

 

 

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri: 
 

1. Se aprobă, echivalarea primei probe din cadrul examenului de licență, sesiunea iunie 
2019, media 6.50, pentru absolventa Puiu Maria Mădălina, care va susține proba a 
doua în sesiunea februarie 2020; 

2. Se aprobă cererea studentului Szocs Botond de a susține în avans examenul de 
Semantică muzicală în data de 16.01.2020. Studentul are acordul profesorului titular 
de disciplină; 

3. Se aprobă cererea studentei Valentina Mihaela Pomazan (anul I, Master, 
Meloterapie) de a susține decalat examenele la disciplinele: Istorie muzicală 
repertorială (prof. dr. Petruța Coroiu) și Etică și integritate academică (Lect. dr. 
Laurențiu Beldean). Studenta are acordul profesorilor titulari de disciplină; 

4. Se aprobă cererea studentei Diaconu Anca, anul II SPIIV, de a susține examenul la 
disciplina Semantică muzicală, prin corespondență, deoarece este plecată în Spania, 
prin programul Erasmus și susține un concert în data în care este programat 
examenul. Studenta are acordul profesorului titular de disciplină; 

5. Se aprobă cererile studentelor Tofănel Andreea (anul II, IM) și Marin Mihaela (anul I, 
SPIIV și MELO) de a reprograma examenul de muzică de cameră din data de 
24.01.2020 în data de 30.01.2020. Studentele sunt plecate în perioada 20-
26.01.2020 în Spania, cu cvartetul Intermezzo pentru a susține concerte în cadrul 
facultății de muzică. Din același motiv studentele au solicitat echivalarea activității 
artistice din Spania cu concertul facultății din data de 22.01.2020. Cererea a fost 
aprobată de cadrul didactic Lect. dr. Traian Ichim; 

6. Se aprobă cererea Lect. dr. Pavel Mihaela de prelungire a activității didactice până la 
sfârșitul anului universitar 2019-2020. Menționăm că îndeplinește punctajul FRACS 
pe ultimii doi ani, 140.30 puncte. 
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