Ministerul Educaţiei
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Senat

Nr. 161 din 27.01.2022
CONVOCATOR și ORDINEA DE ZI
pentru
ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS
din data de 27.01.2022, ora 9:00
care se va desfășura în sistem de videoconferință

1. Informarea privind demisia d-rei Avram Nicoleta Elena (Facultatea de Științe Economice) din
calitatea de reprezentant al studenților din Senatul ULBS, înregistrată cu nr. 4964 din 22.12.2021 și
declararea locului vacant.
2. Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul cu cercetarea și internaționalizarea în anul 2021.
3. Raportul privind Proiectele pe fonduri europene structurale desfășurate în cadrul ULBS în 2021.
4. Statutul Institutului de Studii și Cercetări Interdisciplinare – ISCI, în forma avizată prin art. 4 din HCA
nr. 48 din 15.12.2021.
5. Solicitările Facultăților de Științe Socio - Umane, Drept și Științe Agricole, Industrie Alimentară și
Protecția Mediului cu privire la calendarul examenelor de finalizare a studiilor (licență și masterat),
sesiunea februarie 2022, în forma avizată prin art. 4 din HCA nr. 1 din 12.01.2022.
6. Înlocuirea, pentru sesiunea februarie 2022, a d-lui asist. univ. dr. Csaba Szabo din funcția de secretar
al comisiei de examene pentru finalizarea studiilor, la programele de master ”Protejarea și valorificarea
patrimoniului istoric și Europa Centrală și de Sud-Est în primul mileniu al erei creștine”, cu d-na asist.
univ. dr. Daniela Stanciu-Păscărița, în forma avizată prin art. 5 din HCA nr. 1 din 12.01.2022.
7. Înlocuirea d-nei lect. univ. dr. Viorica Dumitrache cu d-na conf. univ. dr. Codruța Hageanu, din
comisiile de examene pentru finalizarea studiilor la programele de licență și masterat din cadrul
Facultății de Drept, în forma avizată prin art. 6 din HCA nr. 1 din 12.01.2022.
8. Fuzionarea Comisiei de etică în cercetarea științifică din domeniul de științe socio-umane și alte
domenii nonmedicale care implică subiecți umani și/sau animale de experiență și a Comisiei de etică
în cercetarea științifică din domeniul biomedical desfășurată pe subiecți umani și animale de experiență
pentru avizarea studiilor științifice din domeniul biomedical desfășurate pe subiecți umani și animale
de experiență (CECSDBDSUAE) într-o singură comisie denumită Comisia de Etică în Cercetare
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Științifică, precum și structura și componența nominală a noii comisii, în forma avizată prin art. 8 din
HCA nr. 1 din 12.01.2022.

9. Cererea studentei Săveanu Laura-Cristina, absolventă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de Științe și Litere, specializarea Limba
și literatura română - Limba și literatura franceză, de a susține examenul de licență în cadrul
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, în forma avizată prin art. 11 din
HCA nr. 1 din 12.01.2022.
10. Cererea d-lui Oichea Ion Pompiliu absolvent al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Litere și Arte, profil Filologie, specializarea Limba și literatura franceză, solicită susținerea examenului
de licență la Universitatea din București, Facultatea de Litere și Arte, avizată prin art. 10 din HCA nr.
1 din 12.01.2022.
11. Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea activității în cadrul Universității ”Lucian Blaga”
din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV2 în anul universitar 2021-2022, aprobat prin HCA nr. 31 din 08.09.2021 și Hotărârea Senatului
nr. 3373 din 09.09.2021, modificat prin HCA nr. 48 din 15.12.2021 și Hotărârea Senatului nr. 4874
din 16.12.2021, în forma avizată prin art. 1 din HCA nr. 2 din 19.01.2022.
12. Componența comisiei de examinare în vederea susținerii colocviului de admitere pentru gradul didactic
I, seria 2022-2024, Facultatea de Științe Socio-Umane, în forma avizată prin art. 2 din HCA nr. 2 din
19.01.2022.
13.

Prelungirea până la data obținerii titlului științific de doctor, dar nu mai mult de data de 25.09.2022,
a duratei contractelor individuale de muncă pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată,
declarate eligibile, după cum urmează:
Nr.
Facultatea
crt.
1
Facultatea de Inginerie

2

Nume
Maroșan

Facultatea de Științe Panța
Economice

Prenume
Iosif- Adrian

Nancy-Diana
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Avizarea prelungirii
CIM
Dosar complet – se aprobă
cererea de prelungire a
contractului de muncă
Dosar complet – se aprobă
cererea de prelungire a
contractului de muncă
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14.

Facultatea de Științe Popa
Socio-Umane

Daniela-Carmen

Dosar complet – se aprobă
cererea de prelungire a
contractului de muncă

Componența comisiei de contestații cu privire la procesul de selecție al mobilităților Erasmus+
aferente studenților din data de 23.12.2022, în forma avizată prin art. 7 din HCA nr. 2 din
19.01.2022.

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA

Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
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