
 

 

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Medicină 

din 1 februarie 2018 

 

1. Se validează acceptul de participare la competiția pentru burse a lucrărilor de licență din partea 

Facultății de Medicină 

2. Se aprobă echivalarea notelor de la examenul de licență pentru următorii studenți: Pal Mădălina 

(LC) și Roman Creangă Anca, Timaru Bianca Roxana, Butiseacă Razvan, Vîlcea Simona Elena, 

Toma Daniel (AMG). 

3. Se aprobă reducerea de taxă de școlarizare cu 50% pentru studentul Kadhr Al Montana care are 

statut de refugiat și cu 100% pentru studenta Forgacs T. Ema-Iulia care este provenită din 

plasament. 

4. Se aprobă propunerea înființării unui program de Master de Medicină Tradițională Chineză. 

5. Se aprobă taxele pentru înscriere la admitere după cum urmează: 

Licență AMG/BFKT/LC, Master – 200 RON  

Licență Medicină – 250 RON 

6. Se aprobă taxele  de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019: 

- Medicină 6000 RON 

- AMG/BFKT 4500 RON 

- LC 3500 RON 

- Masterat 4000 RON 

 

7. Solicitarea Prof.univ.dr. Vlad Ciurea (la propunerile dlui dr. Radu Mircea si a dlui Conf. C. 

Falup) de a i se acorda titlul Honoris Causa din partea Universității Transilvania din Brașov a 

fost analizată din perspectiva aportului pe care l-a domnul profesor l-a avut în promovarea 

intereselor și imaginii Facultatii / Universității. Solicitarea a fost respinsa de membrii 

Consiliului Profesoral. 

 

Informare 
 

8. Este necesară alegerea unui unui cadru didactic al Facultății de Medicină care să nu fie membru 

de sindicat, ca membru în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă. Întrucât la 

nivelul facultății nu există informații referitoare la membrii de sindicat, va fi trimis un mesaj de 

informare către toate cadrele didactice. 

9. Sunt în fază finală de pregătire dosarele pentru acreditarea programelor de studii Medicină și 

Laborator clinic. 

10. S-a discutat situația cadrelor didactice ale facultății în Spitalul Clinic de Neuro-Psihiatrie.  

  

 

 

  
 

 

 

Decan, 

 



Prof. univ. dr. Marius MOGA 


