
EXTRASUL PROCESULUI VERBAL 

AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI FACULTĂȚII DIN DATA DE 05.07.2012 

 

 

Ordinea de zi: 

1. Admitere 2012; 

2. Cazare şi tabere; 

3. Diverse. 

 

În cadrul şedinţei Consilului facultăţii au fost propuse şi aprobate următoarele puncte: 

 

1.Au fost repartizate şi votate în unanimitate cifrele de şcolarizare pentru ciclul masteral asociate 

anului universitar 2012/2013: 

Cifra de 

şcolarizare 

pentru studii 

finanţate de la 

bugetude stat 

Nr. 

crt 

Domeniul  Programul de studii 

universitare de masterat 

(locaţia geografică de 

desfăşurare şi limba de 

predare) 

Forma 

de 

învăţă

mânt 

Capacitatea 

de 

şcolarizare(

numărul 

maxim de 

studenţi 

care pot fi 

şcolarizaţi) 

2 3 4 

Cifra de 

şcolariz

are 

pentru 

studii 

cu taxă 

Cifra 

totală 

de 

şcolari

zare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asistenţa socială prinvind 

reintegrarea socială în 

domeniul justuţiei penale  

ZI 30 5 - - 25 30 

Management în asistenţă 

socială 

ZI 30 4 - - 26 30 

Asitenţa socială a vârstnicilor ZI 30 5 - - 25 30 

Practica asistenţei sociale 

centrată pe valori 

ZI 30 4 - - 26 30 

1 ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

Prevenirea violenţei copilului 

în familie şi societate 

ZI 30 5 - - 25 30 

Psihologia muncii, psihologie 

organizaţională şi a 

transporturilor 

ZI 20 11 1 - 8 20 

Organizational and 

Occupational Health 

Psychology 

ZI 25 7 1 - 17 25 

2 PSIHOLOGIE 

Psihologie clinică şi 

consiliere psihologică 

 

ZI 50 13 1 - 36 50 

3 SOCIOLOGIE Antropologie socială şi 

management cultural 

ZI 50 4 - - 46 50 



Sociologia dezvoltării şi 

securităţii europene 

ZI 50 4 - - 46 50 

Sociologia muncii şi 

comportament  

ZI 40 3 - - 37 40 

Managementul resurselor 

umane în administrarea 

organizaţiilor 

ZI 40 4 - - 36 40 

Sociologia instituţiilor 

administrative, instituţiilor de 

socializare şi resocializare 

ZI 25 4 - - 21 25 

Economie socială ZI 50 4 - - 46 50 

Management de proces şi de 

sistem în organizaţiile 

educaţionale 

ZI 40 7 - - 33 40 

Master european în educaţia 

adulţilor 

ZI 40 6 - - 34 40 

4 ŞTIIN ŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

Consiliere psihopedagogică 

şi integrare educaţională 

ZI 40 10 - - 30 40 

 

  

2. S-a stabilit şi votat în unanimitate comisia pentru distribuirea locurilor de cazare în căminele UVT: 

Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc – Decan 

Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe -  Prodecan 

Căzăcuţu Oana – Studentă 

Platon Ovidiu – Student 

Buterchi Bogdan – Student 

o S-a stabilit ca din totalul de locuri disponibile pentru cazarea studenţilor în anul 

universitar 2012-2013, 

-A.) 20% să fie distribuite cazurilor sociale, iar 

        80% pe baza rezultatelor şcolare (art.12). 

-B.) 10% să fie rezervate pentru cazurile speciale (art.17), iar 

        restul de 90% să constituie o sumă bilanț, care să fie distribuită după cum urmează: 65% în 

prima etapă de cazare, iar 35% în etapa II. 

o S-a propus şi aprobat principiul de a urmări o distribuire echitabilă a locurilor de cazare 

pe diversele specializări, respectiv programe de studii. Comisia de cazare va explora căi 

practice de a se ţine cont de această exigență.  

 

3.  

- Se votează în unanimitate ca reprezentanţii facultăţii noastre în Senat să fie invitați să participe la 

fiecare sedinţă a Consiliului facultăţii. 



- În sesiunea extraordinară cu taxă din 03.09-08.09.2012, studenţii restanţieri au dreptul de a se 

prezenta la 5 restanţe, achitând o taxă de 150 lei / examen. 

- Statele de funcţii se predau pe noua platformă ACADEMIS până la sfârşitul lunii iulie. 

- Finalizarea admiterii la master se face în luna septembrie. 


