Rectorat
Cabinetul Rectorului

DECIZIE
nr. 4 din 21.02.2020
▪

▪

▪

Urmare a Hotărârii nr. 15 din 21.02.2020 a Senatului l Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj,
întrunit în şedinţa din 21.02.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și
desfășurare a examenului de disertație la Facultatea de Ştiinţe Economice și a Comisiei de examen
În conformitate cu prevederile:
Ordinului MENCŞ nr. 6.125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, modificat și completat prin Ordinele
Ministrului Educației Naționale nr. 3.471 din 17.03.2017, 5.643 din 12.12.2017 și 5.664 din
30.12.2019
Art. 3 alin. (1) din Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de disertație la
Facultatea de Ştiinţe Economice, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 15 din 21.02.2020
Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
D E C I D E:
Art. 1. (1) Componenţa Comisiei examenului de disertație organizat în sesiunile aferente promoţiei
2019 – 2020 pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat, programul de studii Management
financiar, domeniul de master Finanțe din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, este următoarea:
1. Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac
Preşedinte
2. Conf. univ. dr. Sorin Blaj
Membru
3. Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin
Membru
4. Lector univ. dr. Cosmina Dema Poruţiu
Membru
Secretar de comisie: Lector univ. dr. Alina Maria Nistorescu
Lector univ. dr. Alexandra Doroș
Membru supleant
(2) Comisia este valabilă şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului curent, precum și
pentru absolvenții studiile universitare organizate în baza Legii nr. 84/19951 (Managementul
administraţiei publice).
Art. 2. Atribuțiile Comisiei sunt stabilite prin Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a
examenului de disertație la Facultatea de Științe Economice.
Art. 3. Componența Comisiei pentru examenul de disertație se va publica pe site-ul universității.
Art. 4. Prezenta Decizie se comunică şi este adusă la îndeplinire de Decanatul şi Secretariatul
Facultăţii de Ştiinţe Economice.
R E C T O R,
Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN

1

Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările anterioare a fost abrogată prin art. 361 alin (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1

