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EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI 

CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data de 12.11, de la ora 9.30, în sala  334. 

Ședința se desfășoară în prezența a 13 din cei 19 membri titulari ai Consiliului. 

Ordinea de zi : 

1. Vizita EUA 

2. Procesul scoaterii la concurs a posturilor didactice pe semestrul I 

3. Reconfigurarea programelor de studiu (licentă/master) pentru intervalul 2013-2016, în vederea 

asigurării sustenabilității lor – repere 

4. Diverse 

 

1. La pct. 1 pe ordinea de zi, dl. decan Conf.dr. Alin Gavreliuc prezintă calendarul întîlnirilor cu 

echipa de vizită din partea EUA în facultatea noastră, precum și lista cadrelor didactice și a 

studenților care se vor întîlni cu experții EUA (vezi Anexa 1). 

Dl. decan subliniază nevoia unui dialog onest și sincer cu comisia de vizită, care să se desfășoare 

pornind de la date reale, care atestă ”starea de fapt” din facultatea și din universitatea noastră. 

 

 

2. Dl. decan prezintă situația posturilor vacante în vederea concursurilor didactice și solicită 

directorului Departamentului de Psihologie, dl. conf.dr. Florin Alin Sava, să prezinte memoriile 

justificative pentru scoaterea la concurs a posturilor de lector 16 și lector 17, cu toate informațiile 

aferente (structura postului, previziuni privind stabilitatea posturilor, argumente privind 

scoaterea la concurs, strategia departamentului/facultății privitoare la promovări, bugetul 

departamentului care poate susține noile posturi). Dl. Sava prezintă procesul verbal al ședinței 

Departamentului de Psihologie în care s-a votat în unanimitate pentru scoterea celor 2 posturi la 

concurs. 
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Posturile avute în vedere au următoarea compoziție: 

Poziţie 

în 

Statul 

de 

funcții 

Funcţie didactică 
Discipline din planul de 

învăţămînt 

Încadrarea postului în 

domeniul/domeniile ştiinţifice  

16 Lector universitar 

Fundamentele psihologiei 

I, Fundamentele 

psihologiei II, Psihologie 

educațională  

 Psihologie  

17 Lector universitar 

Analiza datelor în 

cercetarea psihologică , 

Psihodiagnostic și evaluare 

clinică, Psihoterapie 

cognitiv-comportamentală 

Psihologie  

 

Dl. decan Gavreliuc invită Consiliul să voteze pentru fiecare din aceste două poziții scoaterea la 

concurs a posturilor. Atît pentru scoaterea la concurs a poziției de lector 16, cît și pentru cea de 

lector 17 din statele de funcții ale Departamentului de Psihologie, Consiliul votează cu 13 voturi 

pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă. 

 

3. Dl. decan prezintă mai multe scenarii posibile de evoluție, cu bugetele corespondente, toate 

producînd în continuare deficite, care nu pot fi remediate prin măsuri conjuncturale. 

Se prezintă cîteva soluții concrete care pot reduce deficitele structurale acumulate de către facultate: 

- Reconfigurarea planurilor de învățămînt – cu discipline care să fie comune mai multor 

specializări, care să producă unificarea unor formații de lucru; 

- Mărirea trunchiului comun la 3-4 semestre, la departamentele care gestionează mai multe 

specializări (față de 2 semestre, cîte sunt acum); 

- O politică activă și susținută de promovare, care să sporească input-urile de venituri, prin taxe de 

studii provenite de la creșterea numărului studenților cu taxă; 

- Creșterea performanței științifice, care să fie însoțită de o clasificare superioară, însoțită de o 

alocare bugetară mai ridicată; 

- Reformarea radicală a ofertei de programe de master. 

Dl. decan subliniază că trebuie găsite soluții creative și radicale, nu doar ”corecții conjuncturale”, 

pentru a reechilibra situația financiară și perspectivele de dezvoltare ale facultății. 
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 - Dna. prof.dr. Simona Sava propune internaționalizarea ofertei de master a facultății ca resursă de 

atragere de studenți/fonduri – punct de vedere însușit de Consiliu. 

Dl. Lect.dr. Dan Lucheș, Directorul DMC din UVT, prezintă situația programelor de studii care 

trebuie reacreditate (licență și master) în 2013, iar numărul acestora este semnificativ: 3 la nivel 

de licență și 13 la nivel de master. 

Dl. decan apreciază că acest moment poate deveni nu numai o ”amenințare”, ci și o resursă care 

poate reconfigura oferta noastră educațională cu acele programe de studii care pot efectiv să 

cunoască o dezvoltare durabilă. 

În consecință, la propunerea dlui. decan Gavreliuc, Consiliul decide ca pînă la începutul lunii 

decembrie departementele să desfășoare propriile consultări pe baza acestor date și propunerilor 

înaintate, iar în data de 3.12.2012 să aibă loc o întîlnire cu fiecare departament în parte pentru a 

identifica soluțiile care pe termen mediu (mandatul 2012-2016) să genereze bugete sustenabile 

ale facultății, în condițiile asigurării standardelor de calitate pentru actul didactic și de cercetare. 

Întîlnirile vor avea loc în 03.12.2012 la decanat (sala 242), după cum urmează: 

- De la 9.00-10.00 cu Departamentul de Asistență socială, 

- De la 10.00-11.00 cu Departamentul de Științe ale Educației; 

- De la 11.00-12.00 cu Departamentul de Sociologie; 

- De la 12.00-13.00 cu Departamentul de Psihologie. 

 

4. Se aprobă lista burselor acordate pentru studenți (care se postează pe site-ul facultății). 

Dl. decan solicită sprijinul departamentelor pentru montarea în fiecare sală de seminar a unui 

videoproiector din cele care sunt deja administrate de către departamente, iar Consiliul decide 

materializarea unei asemenea soluții. 

  

 

 

 

 

 

      DECAN, 

      Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc 
 

 

 

 

 

Timişoara, 12.11.2012 
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ANEXA 1 

Lista cadrelor didactice / studenților / partenerilor externi care urmează să participe din partea Facultății 

de Sociologie și Psihologie la întîlnirea cu comisia de vizită EUA, în data de 15.11.2012 : 

Nr. 

crt. 

Persoana desemnată Departamentul de 

proveniență 

Categorie Ora 

stabilită 

pentru 

întîlnire 

1 Prof.univ.dr. Anca MUNTEANU Psihologie Cadru didactic 15.00 

2 Prep.univ.dr. Iuliana COSTEA Psihologie Cadru didactic 15.00 

3 Prof.univ.dr. Dorel UNGUREANU Științe ale educației Cadru didactic 15.00 

4 Lect.univ.dr. Loredana ALGHAZI Științe ale educației Cadru didactic 15.00 

5 Conf.univ.dr. Cosmin GOIAN Asistență socială Cadru didactic 15.00 

6 Asist.dr. Mona BRAN Asistență socială Cadru didactic 15.00 

7 Conf.univ.dr. Bogdan NADOLU Sociologie Cadru didactic 15.00 

8 Lect.univ.dr. Atalia ONIȚIU Sociologie Cadru didactic 15.00 

 ”Rezerve”    

1 Lect.univ.dr. Ciprian OBRAD Sociologie Cadru didactic  

2 Asist.univ.dr. Marius MATICHESCU Sociologie Cadru didactic  

 

Nr. 

crt. 

Persoana desemnată Departamentul de 

proveniență 

Categorie Ora 

stabilită 

pentru 

întîlnire 

1 Eugen BUICĂ Psihologie Student 16.00 

2 Raluca ROTARU Psihologie Student 16.00 

3 Rebeca MACE Științe ale educației Student 16.00 

4 Emanuela MARINCU Științe ale educației Student 16.00 

5 Cristina DIMOIU Asistență socială Student 16.00 

6 Luiza VLAICU Asistență socială Student 16.00 

7 Oana CAZACUȚU Sociologie Student 16.00 

8 Mălina NETCA Sociologie Student 16.00 

 ”Rezerve”    

1 Mihaela BOBEI Sociologie Student  

2 Bianca APETREI Sociologie Student  

 

  

Nr. 

crt. 

Persoana desemnată Instituția de 

proveniență 

Categorie Ora 

stabilită 

pentru 

întîlnire 

1 Prof.dr. Cornel PETROMAN Inspector Școlar 

General, ISJ Timiș 

Partener extern 17.00 

2 Codruța DARIDA Director, Fundația 

Serviciilor Sociale 

”Bethany” 

Partener extern 17.00 

 

          


