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DECANAT. 

  

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data 10.07.2015, de la ora 9.30, în sala 601. 

 

 

 

 Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 13 membri (13 cadre didactice din 14), din efectivul 

total de 19 membri. 

 

 Ordinea de zi: 

1. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice din semestrul II al 

anului universitar 2014-2015 

2. Organizarea admiterii – sesiunea iulie 2015 

3. Diverse 

 

 La punctul 1 aflat pe ordinea de zi, decanul facultății, Prof.dr. Alin Gavreliuc, descrie 

procesul de concurs care a avut loc în departamentul de Psihologie și procedurile specifice care  

l-au însoțit, prezentînd și punînd la dispoziția Consiliului dosarele de concurs.  

 Pentru postul de profesor 2 de la Departamentul de Asistență socială, comisia de concurs  

l-a declarat câștigător pe dl. Conf.univ.dr. Cosmin Goian. Consiliul facultății validează cu 13 

voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă rezultatul concursului, și înaintează dosarul 

de concurs spre validare finală Senatului UVT. 

 Pentru postul de conferențiar 6 de la Departamentul de Științe ale educației, comisia de 

concurs l-a declarat câștigător pe dl. Lect.dr. Mihai Florin Predescu. Consiliul facultății 

validează cu 13 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă rezultatul concursului, și 

înaintează dosarul de concurs spre validare finală Senatului UVT. 

 Pentru postul de lector 16 de la Departamentul de Psihologie, comisia de concurs l-a 

declarat câștigător pe dl. Conf.dr. Mugur Ciumăgeanu. Consiliul facultății validează cu 13 voturi 

pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă rezultatul concursului, și înaintează dosarul de 

concurs spre validare finală Senatului UVT. 
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  Pentru postul de lector 17 de la Departamentul de Psihologie, comisia de concurs a 

declarat-o câștigătoare pe dna. Lect.dr. Iuliana Costea. Consiliul facultății validează cu 13 voturi 

pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă rezultatul concursului, și înaintează dosarul de 

concurs spre validare finală Senatului UVT. 

 La punctul 2 din ordinea de zi, Doamna prodecan Lect.dr. Mariana Crașovan reamintește 

componența comisiilor de admitere și a activităților care se vor derula, atît la sediul central, cât și 

în filiale, în vederea derulării optime a sesiunii iulie 2015 (înscrierile în filiale încep în 13 iulie, 

admiterea la sediul central – UVT – începe în 15 iulie, iar proba de admitere, la toate 

specializările, va avea loc în 24 iulie, pe baza unui orar stabilit la începutul săptămânii viitoare de 

către directorii de departament și prodecanul de resort). Dl. decan insistă asupra mizei 

semnificative a admiterii, întrucât numărul studenților înmatriculați are contribuția cea mai 

importantă la echilibrarea bugetului facultății. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, dl. prodecan Conf.dr. Alexandru Neagoe solicită, conform 

procedurilor, votul Consiliului facultății pentru stabilirea ponderii locurilor de cazare acordate pe 

criterii sociale, din numărul total de locuri de cazare. Propunerea dl-ului  prodecan Neagoe este ca 

această pondere să fie – având în vedere și specificul facultății noastre – de 20%. Propunerea este 

votată în unanimitate de către Consiliul facultății. 

 Tot la punctul de diverse al ordinii de zi, dl. decan semnalează creșterea incidenței 

cazurilor de practici neacademice (de tipul copiatului la examene) din partea studenților, 

evidențiată prin numărul de note de 1 la examene, și exprimă nevoia unor măsuri concrete care să 

diminueze acest tip de comportament lipsit de integritate. Se prezintă cazul petrecut la examenul 

de la disciplina ”Psihopatologie”, anul 2 Psihologie, unde studenta Mermeze Ioana a fost surprinsă 

copiind, iar studenta Năstase Simona a recunoscut public, din proprie inițiativă, că a recurs la 

aceeași practică. Având în vedere toate aceste circumstanțe, Consiliul facultății a decis să acorde, 

cu unanimitate de voturi, pe baza art. 56, alin. 1 din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului 

de la ciclurile de licenţă şi master din Universitatea de Vest din Timişoara 

(http://www.uvt.ro/files/3e98477b5d445aa50d739bdeae2fd788e872e673/)  următoarele sancțiuni 

- avertisment scris studentei Năstase Simona (conf. art. 56, alin. 1c); 

- ridicarea dreptului de a beneficia de bursă în anul universitar 2015-2016 în cazul studentei 

Mermeze Ioana (conf. art.56, alin 1a). 

 

http://www.uvt.ro/files/3e98477b5d445aa50d739bdeae2fd788e872e673/
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  De asemenea, Consiliul facultății a hotărât cu unanimitate de voturi formarea unei comisii 

alcătuite din dna. Conf.dr. Coralia Sulea, dl. Lect.dr. Mihai Predescu și studenta Anda Tunaru 

Buzducea, care va avea rolul de a propune, pe baza reglementărilor în vigoare, un set de sancțiuni 

operaționale, detaliate în raport cu diverse comportamente specifice care încalcă integritatea 

academică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECAN, 

      Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc 

Timişoara, 10.07.2015  


