Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Senatul Universităţii

Nr. 4214 din 20.10.2020

ORDINEA DE ZI
pentru
ȘEDINȚA ORDINARĂ A SENATULUI ULBS
din data de 29.10.2020

1. Analizarea și validarea rezultatelor finale ale concursului de admitere în anul universitar 20202021, față de forma aprobată prin art. 13 din Hotărârea Senatului nr. 3705 din 25.09.2020.
2. Validarea art. 1 din HCA nr. 39 din 16.10.2020, respectiv a modificărilor aduse statelor de
funcții în anul universitar 2020-2021 față de forma aprobată prin art. 7 din Hotărârea Senatului
ULBS nr. 3705 din 25.09.2020.
3. Aprobarea Statului de funcții al Școlii Doctorale Interdisciplinare pentru anul universitar
2020-2021, în forma avizată prin art. 2 din HCA nr. 39 din 16.10.2020.
4. Completarea Listei nominale a cadrelor didactice asociate la Universitatea ”Lucian Blaga”
din Sibiu în anul universitar 2020-2021, aprobată prin art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 3705
din 25.09.2020, în forma avizată prin art. 5 din HCA nr. 38 din 08.10.2020 și art. 8 din HCA
nr. 39 din 16.10.2020.
5. Completarea Listei nominale a cadrelor didactice care au primit aprobarea de a desfășura
activități didactice, de cercetare și conducere de doctorat în alte instituții de învățământ
superior în anul universitar 2020-2021, aprobată prin art. 9 din Hotărârea Senatului nr. 3705
din 25.09.2020, în forma avizată prin art. 6 din HCA nr. 38 din 08.10.2020 și art. 9 din HCA
nr. 39 din 16.10.2020.
6. Aprobarea listei posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în sem. I al
anului universitar 2020-2021, în forma avizată prin art. 3 din HCA nr. 39 din 16.10.2020.
7. Aprobarea listei posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în sem. I al
anului universitar 2020-2021, în forma avizată prin art. 4 din HCA nr. 39 din 16.10.2020.
8. Validarea Regulamentului de acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru
studenți, avizat prin art. 2 din HCA nr. 35 din 17.09.2020.
9. Aprobarea Notei de fundamentare privind cuantumul tarifelor de cazare pentru anul
universitar 2020-2021 pentru studenții români, UE, SEE și Confederația Elvețiană, în forma
avizată prin art. 7 din HCA nr. 36 din 23.09.2020.
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10. Aprobarea cuantumului taxelor de școlarizare în lei pentru anul universitar 2020-2021 pentru
studenții români, UE, SEE și Confederația Elvețiană, înmatriculați în ani de studiu superiori
anului I la ciclul de învățământ de licență cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, master
cu frecvență/frecvență redusă și doctorat cu frecvență /frecvență redusă, în forma avizată prin
art. 9 din HCA 35 din 17.09.2020.
11. Aprobarea Notei de fundamentare cu privire la modificarea structurii organizatorice a
Departamentului IDIFR din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în forma avizată
prin art. 4 din HCA nr. 37 din 02.10.2020.
12. Aprobarea programului postuniversitar de perfecționare „Evaluator de risc și auditor în
domeniul securității și sănătății în muncă“ organizat în cadrul Departamentului de Inginerie
Industrială și Management, Facultatea de Inginerie, cuantumul taxei de studiu de 2.500 RON,
avizat prin art. 13 din HCA nr. 36 din 23.09.2020.
13. Aprobarea modificării componenței comisiei de licență și disertație, sesiunea septembrie
2020, respectiv februarie 2021, Facultatea de Medicină, în forma avizată prin art. 1 din HCA
nr. 33 din 09.09.2020.
14. Aprobarea Notei privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea prin vot
universal, direct, secret și egal a reprezentantului conducătorilor de doctorat din cadrul
IOSUD ULBS, membru CSUD pentru mandatul 2020-2024, în forma avizată prin art. 7 din
HCA nr. 39 din 16.10.2020.
15. Validarea calendarului ședințelor ordinare ale Senatului pentru perioada octombrie 2020 septembrie 2021, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS.
Menționăm că ședința Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu se va face respectând
normele de siguranță epidemiologică impuse de starea de alertă (purtarea măștii obligatoriu,
distanța fizică între locurile ocupate fiind minimum 1,5m). Locul de desfășurare fiind în sala
”Aula Magna” (str. Lucian Blaga nr. 2) cu 230 de locuri care permite desfășurarea în
siguranță a ședinței Senatului cu participare maximă de 80 persoane.
Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA

Președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
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