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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 14.04.2014, ora 11.10, sala 306
Şedinţa ordinară a Consiliului facultății s-a desfăşurat în prezenţa a 15 membri (11 cadre
didactice din 14), din efectivul total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Aspecte organizatorice privitoare la: desfășurarea evenimentelor care aniversează FSP20
2. Aprobarea raportului de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a
programului de studii universitare de licență, domeniul Psihologie
3. Aprobarea raportului de autoevaluare în vederea autorizării Școlii doctorale de
Psihologie
4. Aprobarea regulamentului de funcționare al Centrului de Studii și Cercetări Psihologice
(CSCP), în urma reorganizării acestuia
5. Diverse.
La punctul 1 al ordinii de zi, D-na Prodecan Lect.dr. Melinda Dincă prezintă graficul
activităților, precum și responsabilitățile persoanelor implicate în realizarea acestui eveniment
comemorativ. Evenimentul FSP20 va avea loc miercuri, 7 mai 2014, în intervalul 9.30-12.00, în
Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Eugen Todoran” și va reuni pe toți membrii actuali ai
facultății (cadre didactice, personal administrativ), dar și pe cei care au participat de-a lungul
anilor la construirea și consolidarea prestigiului FSP în mediul academic și în comunitate.
La punctul 2 al ordinii de zi, Dl. Prof.univ.dr. Florin-Alin Sava prezintă spre analiză
raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii
universitare de licență, domeniul Psihologie. După consultarea acestuia, Consiliul facultății aprobă
în unanimitate conținutul acestui raport și îl înaintează pentru validare Senatului UVT.
La punctul 3 al ordinii de zi, Dl. Decan Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc prezintă raportul de
autoevaluare în vederea autorizării Școlii doctorale de Psihologie. În urma deliberărilor, Consiliul
facultății votează în unanimitate conținutul acestui raport și îl înaintează pentru validare Senatului
UVT.
La punctul 4 al ordinii de zi, Dl. Decan prezintă conținutul Regulamentului de funcționare
al Centrului de Studii și Cercetări Psihologice (CSCP), în urma reorganizării acestuia. În urma
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analizei acestuia, Consiliul facultății votează în unanimitate documentul mai sus menționat și îl
înaintează pentru validare CA/Senatului UVT.
La punctul de diverse, Dl. Prodecan Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe prezintă
oportunitățile programului Erasmus (Teaching /Training) și invită colegii să se înscrie în acest
program.
Dna. Prodecan Lect.univ.dr. Mariana Crașovan reamintește departamentelor termenul de
15.04, ora 12.00, pentru depunerea la decanat a propunerilor de acoperiri (însoțite de fișele
disciplinelor aferente) pentru disciplinele solicitate facultății noastre pentru a fi incluse în
programele de studiu ale FEEA, începînd cu anul universitar 2015-2016.

Decan,
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
14.04.2014
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