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ORDINEA DE ZI 

pentru 

 

ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS 

 

 

 

 

1. Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere  referitoare la admiterea în anul universitar 2022-

2023, precum și validarea rezultatelor finale ale admiterii iulie – septembrie 2022 – 2023, 

astfel: 

a. Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 1 din 07.07.2022; 

b. Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 2 din 14.07.2022; 

c. Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 3 din 22.07.2022; 

d. Hotărârea Comisiei Centrale de Admitere nr. 4 din 28.07.2022. 

 

2. Formațiile de studiu, planurile de învățământ și statele de funcții, în anul universitar 2022 - 

2023, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea eventualelor modificări 

ulterioare ale statelor de funcții. 

 

3. Rezultatele concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 2022 – 2027 

pentru personalul didactic, personalului didactic auxiliar și de cercetare din cadrul 

structurilor academice și administrative, în forma avizată prin art. 1 din HCA-nr.29_-

01.08.2022.  

 

4. Validarea Planurilor de învățământ, începând cu anul universitar 2022- 2023, astfel: 

 

a. Teologie Protestantă Pastorală (în limba germană), domeniul Teologie, studii 

universitare de licență, Facultatea de Științe Socio-Umane, avizat prin art. 3 din 
HCA-nr.-30_31.08.2022 ; 

b. Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, IF, domeniul Ingineria mediului, studii 

universitare de licență, Facultatea de Inginerie, avizat prin art. 1 din HCA-

nr.28_26.07.2022 ; 

c. Inginerie economică în domeniul mecanic, IF și ID, domeniul Inginerie și 

management, Facultatea de Inginerie, avizat prin art. 1 din HCA-nr.28_26.07.2022 ; 

d. Tehnologia construcțiilor de mașini, IF, domeniul Inginerie industrială, Facultatea de 

Inginerie, avizat prin art. 1 din HCA-nr.28_26.07.2022 ; 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.29_-01.08.2022.docx-VOT-ELECTRONIC.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.29_-01.08.2022.docx-VOT-ELECTRONIC.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-30_31.08.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.28_26.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.28_26.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.28_26.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.28_26.07.2022.pdf
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e. Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor, IF, domeniul Mine, petrol și 

gaze, Facultatea de Inginerie, avizat prin art. 1 din HCA-nr.28_26.07.2022 ; 

 

5. Noua Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe 

perioadă nedeterminată și determinată în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, avizat prin 

art. 1 din HCA nr. 31 din 09.09.2022. 

 

6. Modificarea planurilor de învățământ, avizate prin  HCA-nr.-32_16.09.2022 și HCA nr. 33 

din 21.09.2022, astfel: 

a. Facultatea de Inginerie 

 

• Logistică Industrială (Master) 

• Sisteme si Tehnologii Inteligente de fabricație (Master) 

• Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică (Master) 

• Structura, programarea si mentenanța sistemelor CNC ( Master) 

• Sisteme de producție digitale ( Licență) 

• Robotică (Licența) 

 

b.  Facultatea de Drept  

 

• Drept European ( Master) 

• Instituții de Drept privat român ( Master ) 

• Științe penale (Master ) 

• Administrație publică europeană ( Master ) 

• Managementul ordinii și al siguranței publice ( Master ) 

• Drept Judiciar privat ( Masterat ) 

 

c. Facultatea de Medicină  

 

• Medicină ( Licență ) 

• Medicină dentară ( Licență ) 

 

d. Facultatea de ȘAIAPM  

 

• Managementul procesării moderne ( Master ) 

• Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale ( Master ). 

 

e.  Facultatea de Științe Economice  

 

• Business Management ( Master ) 

• De asemenea, introducerea la toate programele de masterat a disciplinei 

facultative RPA. 

 

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.28_26.07.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
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f. Facultatea de Litere si Arte  

• Limba si Literatura română ( Licență ) 

• Literatura germană ( Master) 

• Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 

• Limba și literatura română în epoca globalizării ( Master ) 

• Traducere specializată și interpretare de conferință. Limba franceză ( Master ) 

• Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă 

(engleză/germană/franceză)  

( Licență ) 

• Limba și literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană/) sau 

limba și literatura română ( Licență ) 

• Științe ale informării și documentării ( Licență ) 

• Filologie germană. Paradigme literare și evoluții lingvistice ( Master ) 

• Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (germană / franceză) / 

Limba și literatura română ( Licență ) 

• Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (engleză / franceză) / 

Limba și literatura română ( Licență ) 

• Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză ( Licență ) 

• De asemenea, introducerea la Departamentul de Studii Romanice și la 

Departamentul de Studii Anglo-Americane si Germanistice, ( licență si masterat ) a 

disciplinelor facultative – limba norvegiană si limba spaniolă. 

g. Facultatea de Științe 

• Matematică informatică ( Licență ) 

• Informatică ( Licență ) 

• Sisteme si tehnologii informatice avansate ( Master ) 

 

h. Facultatea de Științe Socio-Umane  

• Securitate și relații internaționale (Master) 

• Managementul integrării europene și administrației publice (Master); 

• Științe politice (Licență) 

• Teologie Protestantă Pastorală (în limba germană) (Licență) 
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7. Propunerea de aprobare ca, pentru toate disciplinele facultative ale ULBS susținute în anul 

2022-2023 taxa să fie de 0 RON, avizată prin art. 12 din HCA-nr.-32_16.09.2022. 

 

 

8. Cererile de mobilități, astfel: 

 

- cererea studentei Tămârjan Lorena-Mihaela, anul II, Facultatea de Drept, specializarea 

Drept, loc  bugetat (renunțare loc buget) de mobilitate academică definitivă la Universitatea 

Transilvania Brașov, Facultatea de Drept, specializarea Drept, locuri cu taxă, avizată prin 

art. 14 din HCA-nr.-32_16.09.2022.   

 

- cererea de mobilitate academică definitivă, a studentei Manițiu Ana-Andreea, anul II, 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea 

Montanologie, locuri cu buget, forma de învățământ  cu frecvență, la Facultatea de Științe 

Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea Montanologie, locuri 

cu taxă, anul III, forma de învățământ la distanță, avizată prin art. 15 din HCA-nr.-

32_16.09.2022. 

 

- cererea de mobilitate academică definitivă, a studentei Rădoi Floarea-Adelina, anul 

II, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea 

Ingineria Produselor Alimentare, locuri cu buget, forma de învățământ  cu frecvență, la 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea 

Ingineria Produselor Alimentare, locuri cu taxă, anul III, forma de învățământ la distanță, 

avizată prin art. 16 din HCA-nr.-32_16.09.2022.   

 

- cererea de mobilitate academică definitivă, a studentului Popa Betuel Adriel, anul I, 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea 

Montanologie, locuri cu buget, forma de învățământ  cu frecvență, la Facultatea de Științe 

Agricole, Industrie Alimentară si Protecția Mediului, specializarea Montanologie, locuri 

cu taxă, anul II, forma de învățământ la distanță, avizată prin art. 17 din HCA-nr.-

32_16.09.2022.   

 

- cererea studentei Mușinoi Hana, anul II, Facultatea de Drept, Specializarea Drept, 

locuri cu taxă, forma de învățământ cu frecvență, de mobilitate academică definitivă la 

Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Drept, specializarea Drept, locuri cu taxă, 

avizată prin art. 18 din HCA-nr.-32_16.09.2022.   

 

 

 

- cererea studentei Țucu Oana-Dorina, anul I, Facultatea de Litere și Arte, 

specializarea Limba si Literatura Engleză-Franceză, loc buget (renunțare loc buget), forma 

de învățământ cu frecvență, de mobilitate academică definitivă la Universitatea din 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
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Craiova, Facultatea de Litere, anul II, specializarea Limba si Literatura Engleză-Franceză, 

locuri cu taxă, forma de învățământ cu frecvență, avizată prin art. 19 din HCA-nr.-

32_16.09.2022.   

 

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf
https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/HCA-nr.-32_16.09.2022.pdf

