
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 54 din 19.09.2022 
 

 

 

1. Consiliul Facultății a aprobat lista cadrelor didactice asociate care îndeplinesc 
condițiile universității pentru desfășurarea de activități didactice remunerate în anul 
universitar 2022 / 2023 (Anexa 1). Lista conține și cadre didactice asociate care vor 
susține numai activități neremunerate.  

2. Consiliul Facultății a avizat componența comisiei de cazare în căminele studențești 
(Anexa 2). 

3. Consiliul Facultății a avizat componența comisiei de acordare a locurilor de parcare 
pentru studenți (Anexa 3). 

4. Consiliul Facultății a discutat și aprobat Procedura de alegere a disciplinelor opționale 
active din planurile de învățământ ale programelor de studii de licență din Facultatea 
DPM (Anexa 4). 

5. Consiliul Facultății a aprobat modificarea punctului 8 din Regulamentul de organizare 
și desfășurare a activităților board-urilor programelor de studii (HCF 31/19.07.2021) 
după cum urmează: Board-ul are întâlniri anuale și de câte ori este necesar. Întâlnirile 
se desfășoară într-un cadru formal, în prezența a minimum 2/3 dintre membri și sunt 
documentate prin procese verbale / minute, semnate de toți membrii prezenți.   

6.  Consiliul Facultății a aprobat propunerea de organizare în perioada 22-23 septembrie 
2022 a unei sesiuni suplimentare pentru studenții anilor I – III licență și anul I master, 
cu posibilitatea susținerii a maximum două examene. Se pot prezenta studenții care 
prin promovarea a maximum două examene pot îndeplini condițiile minime de trecere 
în an superior.  
         

Decan, 
Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexa 1. 

Lista cadrelor didactice asociate  

Anul universitar 2022-2023 

 

Nr.crt. Cadru didactic asociat Observații 

1 Prof. dr. ing. BEJINARU MIHOC Gheorghe  

2 Prof. dr. ing. BOBANCU Șerban  

3 Prof. dr. ing. ROŞCA Ileana Constanța  

4 Prof. dr. ing. STROE Ioan  

5 Prof. dr. ing. VIȘA Ion  

6 Prof. dr. VIȘA Maria  

7 Prof. dr. fiz. ZAMFIRA Sorin  

8 Conf. dr. fiz. CREȚU Nicolae  

9 Cercetător dr. COSNIȚĂ Mihaela Activități neremunerate 

10 dr. BEJINARU MIHOC Andra Manuela  

11 dr. ing. EFTIMIE TODI Alina  

12 dr. ing. ROIBU Anca  

13 dr ing SAUCIUC Anca   

14 drd. ing. APOSTOAIE Mirela Gabriela  

15 drd. Ing. FRÎNCU Cezar Ioan  

16 drd. ing. GHEORGHIȚĂ Silvioara Activități neremunerate 

17 drd. ing. LAZĂR Alexandra - Maria  

18 drd. ing. RUSEA Ioana-Denisa   

19 drd. ing. SÎRBU Vlad Horatiu  

20 dr. ing. TORCĂTORU Constantin  

21 drd. ing. TULICĂ Alexandru Constantin  

22 Drd.ing. TĂTARU (OSTAFE) Anca Ioana Activități neremunerate 

 



Anexa 2. 

 

Comisia de cazare în căminele studențești  
 
 
 

Nr.crt. Numele și prenumele Funcția 
1 Conf.dr.ing. Daniela CIOBANU Prodecan 
2 Maria GAL Secretar șef 
3 Diana STANCIU Student senator 
4 Boglárka CSIKI Student CF 
 

 

 

 

Anexa 3. 

Comisia de alocare a locurilor de parcare pentru studenții Facultății DPM 
 
 

 
 

Nr.crt. Numele și prenumele Funcția 
1 Prof. dr. ing. Codruța JALIU Decan 
2 Conf.dr.ing. Daniela CIOBANU Prodecan 
3 Diana STANCIU Student senator 
4 Maria GAL Secretar șef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 4. 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Facultatea Design de Produs și Mediu 

 

Procedura de alegere a disciplinelor opționale active din planurile de 
învățământ ale programelor de studii de licență din Facultatea DPM 

- valabilă începând cu anul universitar 2022/2023 - 
 

 

1. Disciplinele opționale sunt prevăzute în planurile de învățământ ale programelor de studii de 
licență din facultate începând cu semestrul I prin pachete opționale care conțin minimum 
două discipline. 

2. Într-un an universitar este activă o singură disciplină opțională din fiecare pachet optional. 
3. Alegerea disciplinelor opționale active în anul I se realizează în cadrul fișei de înscriere de la 

admitere. 
4. Alegerea disciplinelor opționale active pentru anul universitar următor se face parcurgând 

următoarele etape: 
- în ultimele două săptămâni ale semestrului al doilea al anului universitar, 

coordonatorul programului de studii convoacă toți studenții anului de studii;  
- coordonatorul programului de studii înmânează fiecărui student prezent la întâlnire  

fila din planul de învățământ al promoției, corespunzătoare anului universitar 
următor;   

- coordonatorul programului de studii prezintă în mod obiectiv fișele disciplinelor 
opționale incluse în planul de învățământ pentru anul universitar următor, fără a 
indica titularii disciplinelor; 

- fiecare student prezent la întâlnire optează, în mod anonim, pentru una din 
disciplinele din fiecare pachet opțional prin bifare pe fila de plan;  

- studenții semnează lista de prezență; 
- coordonatorul programului de studii centralizează opțiunile studenților si stabilește 

ca disciplina activă în anul universitar următor  disciplina din fiecare pachet opțional 
care a întrunit majoritatea opțiunilor studenților prezenți (majoritate simplă). În 
situația unui număr egal de voturi, decizia privind disciplina activă va fi luată de 
coordonatorul programului de studii. 

5. Coordonatorul programului de studii informează studenții  despre disciplinele active în anul 
universitar următor. 

6. Până la finalul ultimei săptămâni cu activități didactice din semestrul al doilea al anului 
universitar, coordonatorul programului de studii transmite situația disciplinelor active pentru 
fiecare an de studii către directorul de department și secretariatul facultății (Anexă – formular 
adresă).  

 



Anexa 

 

MODEL ADRESĂ 

 

Către,  

Decanatul Facultății DPM  

Departamentul DMM 

 

În urma centralizării opțiunilor studenților programului de studii …………….., următoarele discipline 
opționale vor fi active în anul universitar ………………….: 

An de studii 
Pachetele opționale din 

planul de învățământ 

Disciplina opțională activă din pachet Nr. voturi pentru / 

număr total voturi 

II 

   

 

   

 

III 

   

 

   

 

IV 

   

 

   

 

 Data        

     Nume         

     Coordonator program de studii ………………………………….  

     Semnătură 

 


