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HOTARÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII S.I.M. 

din 21 .09.2022. 
1. Consiliul Facultății de Ştiinta si ingineria materialelor a aprobat lista coordonatorilor de 

programe de studii la domeniile de licență și master în anul universitar 2022/2023: 
Stiinta materialelor - Conf. dr. ing. Tiberiu BEDŐ 
Inginerie economică în domeniul mecanic - Conf. dr. ing. Camelia GABOR 
Antreprenoriat în ingineria materialelor - Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU 
Ingineria şi managamentul materialelor avansate - Prof. dr. ing. Ioan MILOȘAN 
Ingineriea sudării - Conf. dr. ing. Elena Manuela STANCIU 
Ingineria securității în industrie - Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN 
Ingineria sudării materialelor avansate - Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU 
Ingineria securitătii şi sănătății în muncă - Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN 

2. Consiliul facultății a aprobat componenta comisiei de acordare a burselor si a comisiei de 
cazare pentru anul universitar 2022/2023 la Facultatea de Ştiinta şi ingineria materialelor. 

3. Consiliul Facultății de Ştiinta si ingineria materialelor a aprobat planurile de învățămănt și 
statele de funcțiuni pentru anul universitar 2022 – 2023, precum  și cererile cadrelor didactice 
asociate. 

4. Consiliul facultății a stabilit tutorii de an pentru anul universitar 2022/2023 . 
5. Consiliul facultății a aprobat cererile candidaților admiși la facultate pentru trecere în an 

superior și cererile studenților de prelungire a scolarizării în anul universitar 2022/2023. 
6. Consiliul facultății a analizat situația de la admiterea din 2022 și propune pentru anul I 

școlarizarea pe domeniul Inginerie industrială (54 studenți) cu două grupe (1 grupă ISI și o grupă 
IS) și în domeniul Inginerie și management cu programul de licență Antreprenoriat în ingineria 
materialelor (20 studenți). La master s-au ocupat toate locurile bugetate și sunt 5 studenți cu taxă 
în anul I de studii. 

7. Consiliul facultății a aprobat coordonatorul Erasmus+ pe facultate, precum și componența 
comisiei de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii în programul ERASMUS+. 

 
 

Prof. dr. ing. Machedon Pisu Teodor 
Decanul Facultății de Ştiința şi ingineria materialelor 

  
 
Braşov, 21.09.2022. 


