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EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI
CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 15.10.2012

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 12 membri din cei 19 ai consiliului Facultăţii.
Ordinea de zi :

1. Aprobarea statelor de funcții pe anul universitar 2012-2013.
2. Diverse

La punctul 1 din ordinea de zi, domnul decan, Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc, face o descriere
detaliată a actualei stucturi a statelor de funcțiuni de la toate departamentele și accentează că
indiferent de opțiunea pe care o vom lua conjunctural, se impune demararea unui proces de reformare
a programelor de studii din facultate, pentru a le asigura sustenabilitatea financiară și exigențele
calitative.
Domnul decan descrie ”starea de fapt” și prezintă datele concrete care atestă cum în acest
moment, în pofida reducerilor considerabile efectuate de către toate departamentele, persistă pe
ansamblu un deficit de aproximativ 500000 lei. În aceste condiții, propune fie o asumare a statelor cu
acest deficit (opțiunea 1), fie acceptarea – printr-o decizie a Consiliului – ca toți colegii de la
departamentele cu deficit care au în acoperiri ore în posturi vacante să susțină orele respective în
regim de voluntariat, caz în care deficitul s-ar diminua la aproximativ 180000 lei (opțiunea 2).
Consiliul a votat cu 7 voturi pentru, 3 contra și 2 abțineri pentru opțiunea 1, hotărînd, totodată,
inițierea procesului de reformare radicală a programelor de studiu.
Astfel, statele de funcțiuni și documentele aferente acestora de la departamentele de
Sociologie, Asistență socială și Științe ale educației au fost aprobate și vor fi înaintate Consiliului de
administrație și Senatului UVT.

La punctul 2 al ordinii de zi, se dl. decan face o scurtă informare privitoare la solicitarea
prorectorului cu activitatea de cercetare de a stabili direcțiile strategice la nivel de UVT în acest
registru și reamintește comisiei specifice a Consiliului responsabilitatea de a finaliza strategia de
cercetare a facultății pe baza documentului cadru realizat de echipa executivă.
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Dna. prodecan, lect.dr. Melinda Dincă, prezintă documentele concrete furnizate de către
prorectorul de resort, și solicită un feedback constructiv pe aceste documente pînă joi, 18.10.2012.
Proiectul grilei de evaluare individuală a performanței academice este disponibil în Anexa nr.
1, alături de ansamblul informațiilor cerute de rectorat, care poate fi consultat în adresa din Anexa nr.
2.

DECAN,
Conf.univ.dr.Alin GAVRELIUC
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Anexa 1
Universitatea de Vest din Timişoara
Fişă de evaluare individuală periodică a cadrelor didactice din UVT
- proiect –

Nr.crt.
A.
A.I
A.I.1

Criteriu
Cercetare ştiințifică
Rezultatele cercetării ştiințifice
Lucrari indexate ISI Web of Knowledge, din care:

A.I.1.1

Reviste cu factor de impact calculat {[(100pct.)/Nr.autori]x(1.5+factor de
impact)}

A.I.1.2

Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)
(50pct./număr de autori)

A.I.1.3

Reviste din Arts&Humanities (100pct./număr de autori)

A.I.1.4

Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) (50pct./număr de
autori)

A.I.2

Articole indexate BDI (bazele de date indexate sunt particularizare pe
domenii potrivit CNATDCU)

A.I.2.1

Baze de date clasificate A(conform clasificării din cadrul domeniului)
(100pct./număr de autori)

A.I.2.2

Baze de date clasificate B(conform clasificării din cadrul domeniului)
(50pct./număr de autori)

A.I.2.3

Baze de date clasificate C(conform clasificării din cadrul domeniului)
(25pct./număr de autori)

A.I.3

Articole - altele (5pct./număr de autori)

A.I.4

Cărţi la edituri internaţionale, din care:

A.I.4.1

Cărţi/capitole de cărți [(2pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.4.2

Ediţii critice [(1pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.4.3

Prefaţă/postfață [(2pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.5

Cărţi la edituri CNCSIS, din care:

A.I.5.1

Cărţi/capitole de cărți [(1pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.5.2

Ediţii critice [(0.5pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.5.3

Prefaţă/postfață [(1pct./pagină x număr de pagini)]/număr de autori

A.I.6

Observaţii

Lucrări prezentate la congrese, conferinţe, din care:

0.00
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A.I.6.1

Internaţionale (25pct./lucrare/număr de autori)

A.I.6.2

Naţionale (10pct./lucrare/număr de autori)

A.I.7

Creaţii/performanțe

A.I.8

Concerte/expoziţii/spectacole în străinătate

A.I.9

Brevete/invenţii/patente (100 pct./brevet, invenţie sau patent)

A.I.10

Citări

A.I.10.1

ISI (10xNr.citări/Nr.autori) (fără autocitări)

A.I.10.2

Altele decât cele ISI (1pct./număr de autori)

A.II
A.II.1

Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică/creaţie
artistică
Număr de proiecte finanţate de instituții din țară, din care:

A.II.1.1

Din programe din cadrul Planului Naţional CDI, CEEX și alte surse de la
bugetul de stat (5pct. program)

A.II.1.2

Din fonduri structurale (5pct. program)

A.II.1.3

Din proiecte finanţate din fonduri private din țară (2.5pct. program)

A.II.2

Număr de proiecte finanţate de instituții din străinătate, din care:

A.II.2.1

Din Programul Cadru al UE (10pct. program)

A.II.2.2

Din alte programe ale UE gestionate de instituţii din străinătate (7pct.
program)
Din alte programe finanţate din fonduri publice din străinătate (5pct.
program)
Din proiecte finanţate din fonduri private din străinătate (5pct. program)

A.II.2.3
A.II.2.4
A.II.3

Fonduri atrase prin proiecte

A.II.3.1

Contracte internaţionale - director de proiect(20pct./25.000 Euro/an(suma
totală corespunzătoare proiectului))

A.II.3.2

Contracte internaţionale – resp.partener/şef echipă(20pct./25.000
Euro/an(suma totală corespunzătoare instituţiei))

A.II.3.3

Contracte internaţionale - membru al echipei proiectului(5pct./25.000
Euro/an)

A.II.3.4

Contracte naţionale - director de proiect(10pct./100.000 Lei/an(suma
totală corespunzătoare proiectului))

A.II.3.5

Contracte naţionale – resp.partener/şef echipă(10pct./100.000 Lei/an(suma
totală corespunzătoare instituţiei))

A.II.3.6

Contracte naţionale - membru al echipei proiectului(3pct./100.000 Lei/an)

A.II.4

Fonduri atrase din contracte cu terţi(mediu socio-economic)

A.II.4.1

Contracte internaţionale - director de proiect(20pct./25.000 Euro/an)

A.II.4.2

Contracte internaţionale - membru al echipei proiectului(5pct./25.000
Euro/an)

A se consulta
facultăţile pe
domeniu!
A se consulta
facultăţile pe
domeniu!

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel: +40 256 592320, Fax: +40 256 592134
http://www.socio.uvt.ro

A.II.4.3

Contracte naţionale - director de proiect(10pct./100.000 Lei/an

A.II.4.4

Contracte naţionale - membru al echipei proiectului(3pct./100.000 Lei/an)

A.II.5

Premii şi medalii, din care:

A.II.5.1.

Internaţionale (10pct./distincție)

A.II.5.1.

Naţionale (5pct./distincție)

A.II.5.2

Locale (1pct./distincţie)

A.II.6
A.II.6.1
A.II.6.2
A.II.6.3
A.II.6.4
A.II.7

Comitete editoriale/ştiintifice reviste, inclusiv referent
Comitet editorial al unei reviste indexate ISI Web of Knowledge (Web of
Science) (20pct./revistă)
Comitet editorial al unei reviste neindexate ISI Web of Knowledge (Web
of Science) (5pct./revistă)
Recenzor al unei reviste indexate ISI Web of Knowledge (Web of
Science) (4pct./recenzie)
Recenzor al unei reviste neindexate ISI Web of Knowledge (Web of
Science) (1pct./recenzie)
Invitaţi la conferinţe

A.II.7.1

Invitaţi la conferinţe internaţionale (20pct./invitație)

A.II.7.2

Invitaţi la conferinţe naţionale (10pct./invitație)

A.II.8

Profesor/ cercetător invitat la universităţi sau la institute de cercetare din
străinătate pentru activitate de cercetare (25pct./activitate)

A.II.9

Membru în comitete şi/sau organizaţii profesionale
(5pct./comitet/organizație)

A.II.10

Traduceri, din care:

A.II.10.1

Volume (0.5pct.x număr de pagini)/număr de autori

A.II.10.2

Articole şi studii (5pct./articol sau studiu)
Activitate didactică

B.
B.I.

Cursuri noi distincte cuprinse în planul de învăţământ, din care în:

B.I.1

Limba română (10pct.)

B.I.2

Altă limbă (15pct.)

B.II

Seminarii şi laboratoare noi distincte cuprinse în planul de învăţământ, din
care în:

B.II.1

Limba română (5pct.)

B.II.2

Altă limbă (10pct.)

B.III

Cursuri, culegeri de probleme, lucrări de laborator noi publicate la:

B.III.1

Tipografia Universităţii şi edituri neacreditate CNCSIS (0.5pct x număr de
pagini)/număr de autori

B.III.2

O editură acreditată CNCSIS (0.75pct x număr de pagini)/număr de autori

B.III.3

Editură din străinătate (1pct x număr de pagini)/număr de autori

B.IV

Susţinere de prelegeri în străinătate/visiting professor, inclusiv mobilitate
Erasmus (20pct./prelegere sau vizită sau mobilitate)
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B.V

Profesor invitat în ţară (5pct./invitație)
Activitate managerială şi de suport

C
C.I

Organizator al unor conferinţe, membru al comitetului de organizare a
unor conferinţe, membru comitet ştiinţific, din care:

C.I.1

Internaţionale (10pct./manifestare)

C.I.2

Naţionale (5pct./manifestare)

C.II
C.II.1

Coordonator de proiect, director de grant de cercetare, responsabil de
echipă, şef de pachet (FP 7), din care:
Internaţional (25pct./proiect)

C.II.2

Aprobat de CNCSIS. CEEX, PN II (15pct./proiect)

C.II.3

POSDRU, alte instrumente structurale (7pct./proiect)

C.III

Creare de laboratoare/ateliere/centre de cercetare

C.III.1

Poziţii nou create pentru seniori/titulari (30 pct./poziţie)

C.III.2

Poziţii nou create pentru tineri (20 pct./poziţie)
Membru în conducerea unor asociaţii/societăţi profesionale, din care:

C.IV
C.IV.1

Internaţionale (20pct./asociaţie sau societate)

C.IV.2

Naţionale (10pct./asociaţie sau societate)

C.V

Editor de volume sau secretar de redacţie la:

C.V.1

Conferinţă internaţională/revistă internaţională (20pct./conferință sau
revistă)

C.V.2

Conferinţă naţională/revistă naţională (10pct./conferință sau revistă)

C.VI

Funcţii de conducere

C.VI.1

Membru în consiliul departamentului, consiliul şcolii masterale, consiliul
școlii doctorale, CEAC, DEAC (10pct./membru)

C.VI.2

Membru în Consiliul facultăţii (10pct./membru)

C.VI.3

Membru în Senatul UVT (10pct./membru)

C.VI.4

Preşedinte al Comitetului de sindicat (1pct./membru)

C.VI.5

Activităţi sindicale (5pct./an)

C.VII

Activităţi administrative şi de suport

C.VII.1

Realizarea statelor de funcţiuni, acoperiri, borderouri la nivel de
catedră/departament (10pct./an/activitate)

C.VII.2

Realizarea orarului (10pct./an/activitate)

C.VII.3

Programarea examenelor (5pct./an/activitate)

C.VII.4

Activităţi în interesul instituției (5pct./an/activitate)

C.VII.5

Voluntariat(5pct./an/activitate)

Timişoara,
24.07.2012
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Anexa nr. 2

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR DE DEPARTAMENTE,
Prof. Univ. Dr. Ion Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Pășcuță,
Conf. Univ. Dr. Florin Alin Sava, Lect. Univ. Dr. Cosmin Goian

În perioada actuală, Consiliul Științific al Universității de Vest din Timișoara definitivează
Strategia de Dezvoltare a Cercetării în cadrul UVT și Regulamentul UVT, urmând să includă, la
propunerea Facultăților, direcțiile de dezvoltare ale cercetării în UVT și alte câteva documente
care vor constitui parte a diagnozei cercetării din UVT în prezent.
Din aceste considerente, vă rugăm ca până la data de 18 octombrie 2012, ora 10, să
înaintați Decanatului pentru fiecare Departament pe care îl coordonați, următoarele
documente:
Strategia de dezvoltare a cercetării
(același document solicitat în comunicatul anterior al Comisiei de Cercetare a Facultății, cu
data de 28 mai 2012)
Direcțiile prioritare de cercetare
Precizăm că direcțiile de cercetare vor însuma trei până la cinci direcții per Facultate dintre
care una - două direcții multidisciplinare. Din această perspectivă, pentru a reprezenta
echitabil cele patru domenii științifice ale Facultății, vă propunem să formulați o direcție de
cercetare a domeniului și o direcție multidisciplinară, comună pe Facultate.
Inventarul centrelor de cercetare afiliate Departamentului
Pentru fiecare centru de cercetare (Institut, Centru, Laborator, etc.) care a trecut cel puțin
printr-o evaluare externă (de exemplu acreditare CNCSIS) sunt solicitate următoarele
informații:
- Denumire
- Director (nume, prenume, titlul științific/ didactic)
- Status (acreditare în anul, datele documentului are atestă rezultatele evaluării)
- Echipa de cercetare în prezent (nume, prenume, titlul științific/ didactic)
- Colaboratori externi, asociați (dinamica doctoranzilor, studenților, voluntarilor,
colaboratorilor externi în perioada recentă)
Dacă în cadrul Departamentului pe care îl coordonați este demarat procesul de constituire a unui
centru de cercetare (atelier, laborator, institut) care se va concretiza pe parcursul acestui an
universitar, vă rugăm să precizați toate aceste informații.

Propuneri de programe de stimulare a activităților de cercetare în cadrul UVT
Până în prezent au fost propuse forme de premiere pentru echipele de cercetare, pentru
departamente sau pentru facultăți care probează atragerea de fonduri prin proiecte de
cercetare. De asemenea, s-a promovat ideea lansării de competiții interne pe proiecte de
cercetare, de tipul PN2 la nivelul Universității. Oricare alte propuneri sunt bine venite. De
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menționat că premierea exclusiv după un singur criteriu al producției științifice, cum ar fi
articole ISI sau proiecte finanțate din fonduri guvernamentale etc., nu este îmbrățișată,
neoferind șanse egale de acces în competiție tuturor departamentelor/echipelor de cercetare
din UVT.
În anexă, vă supunem atenției Fișa de evaluare a cadrelor didactice din UVT într-o formă de
lucru avansată. Acest document a fost elaborat de Consiliul Științific al UVT, Comisia I lui
formată din reprezentanți ai tuturor Facultăților, sub coordonarea D Prof. univ. dr. Viorel
Negru. Forma finală a Fișei de evaluare a cadrelor didactice din UVT va fi inclusă în
Regulamentul Universității și se va constitui într-un instrument de măsurare a activităților
cadrelor didactice din UVT. Vă rugăm ca toate observațiile venite din partea membrilor
Departamentului dumneavoastră să fie însoțite de argumente concise. Aceste observații,
adăugiri și modificări pe care le veți aduce documentului vă rugăm să le transmiteți în format
electronic, folosind funcția ‚Insert Comment’ din meniul Review (MS Office Word) pe adresa
de email melindadinca@gmail.com
Menționez că pentru toate aceste activități vă stă la dispoziție Comisia de Cercetare a
Facultății de Sociologie și Psihologie, stabilită în acord cu propunerile Departamentelor și
validată de Consiliul Facultății în ședința din 28.05.2012: Prof.univ.dr. Ana Muntean,
Conf.univ.dr. Venera Bucur, Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu, Lect.univ.dr. Ioana Dârjan,
Lect.univ.dr. Laurențiu Maricuțoiu.

Vă mulțumesc,
Timișoara
15 octombrie 2012

Timişoara, 15.10.2012

Prodecan,
Lect.univ.dr. Melinda Dincă

