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NR. 

HOTĂRÂRII 

DATA 

ȘEDINȚEI DE  

CONSILIU 

HOTĂRĂRI DE CONSILIU OBSERVAȚII 

2017 

1.  20.01.2017 

Modificare comisii licență  

Revizuire tematica licență  

Numirea secretarului de admitere în persoana doamnei lector univ.dr. Andreea Dragomir  

Demararea procedurii de reacreditare a centrelor de cercetare  

2.  20.02.2017 Validarea concursurilor pentru posturile didactice  

3.  27.02.2017 
Modificare regulament admitere  

Stabilirea programului pentru “ Școala Altfel”  

4.  10.03.2017 - 

Sedinta se 

amana din 

lipsa de 

quorum 

5.  27.03.2017 
Aprobarea cererii Universității Avram Iancu de a da licență cu facultatea noastră  

Stabilirea probei scrise/interviu pentru admiterea la master (ordinul 6102  

6.  
06.04.2017 

 

Desemnarea doamnei conf.univ.dr. Cristina Oneț să se ocupe de promovarea admiterii  

Sesiune științifică studențeasca, 6 iunie, coordonator conf.univ.dr. Laura Crăciunean -

Tatu 

 

7.  24.04.2017 

Repartizarea locurilor bugetate pe specializări  

Modificarea coordonatorului sesiunii științifice studențești: doamna conf.univ.dr. 

Monica gheorghe o va înlocui pe doamna conf.univ.dr. Laura Crăciunean -Tatu 

 

8.  05.05.2017 
Avizarea SIEPAS Vot electronic 

Aprobare prelungire activitatea Nicoalie Suteu, pina la sfarsitul anului universitar 

9.  19.06.2017 Înlocuirea domnului prof.univ.dr. Marcel rusu din comisia de licență  



Stabilire date licență pentru universitatea avram iancu din cluj napoca ; 10-15 iulie  

Stabilire comisie disertație pentru programul de  masterat managementul proiectelor : 

- Prof.univ.dr. Radu Gheorghe Geamănu  

- Conf.univ.dr. Monica Gheorghe 

- Lector univ.dr. Horațiu Rusu 

 

10.  27.06.2017 
Propunere de  exmatriculare a studentului Papuzu Mihai, ca urmare a fraudarii 

examenului de Drept international privat 

Vot electronic 

11.  11.07.2017 
Discutarea rezultatelor obținute la Hexagon in prezenta Dlui Rector si a dnei prorector 

prof.univ.dr.Livia Ilie 

 

12.  11.07.2017 Modificarea componentei comsiei de admitere datorita unor masuri obiective ap[rute Vot electronic 

13.  17.07.2017 
Validarea concursurilor pe posturile didactice de conferentiar universitar (Tichindelean 

Marioara, Monica Gheorghe, Corian Petica) 

 

14.  21.09.2017 Se votează statele de funcțiuni ale Departamentelor de Drept Public si Drept Privat  

15.  
30.10.2017 

 

Avizarea dosarelor studentilor dan alexandru și podeanu ștefania pentru a putea candida 

pentru postul de șef de cămin 

 

Modificarea regulamentului pentru hexagon  

16.  
07.12.2017 ora 

10 

Aprobarea  propunerilor privind componența comisiilor pentru concurs, pentru sem. 

I, an universitar 2017/2018 
Vot electronic 

17.  
19.12.2017, ora 

12.00 

Aprobarea licentei din februarie, cursuri Zi, ID și Examenul de Disertație, 

12.02.2018-16.02.2018, astfel: 

- 12.02.2018- proba scrisă ora 11.00 

- 16.02.2018- susținerea Lucrării de licență, ora 09.00 

Vot electronic 

 

 Nota: Conținutul hotărârilor Consiliului Facultății poate fi consultat la secretariat decanat. 

 

 


