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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 18.10.2013, ora 9.00, sala 334
Şedinţa extraordinară a Consiliului facultății s-a desfăşurat în prezenţa a 15 membri (13
cadre didactice din 14), din efectivul total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Aprobarea posturilor scoase la concurs pentru anul universitar 2013-2014
2. Diverse.

La punctul 1 din ordinea de zi, Directorul Departamentului de Psihologie propune posturile ce
se intenționează a fi scoase la concurs, prezintă pentru fiecare post în parte: dosarul complet al
postului, o justificare a necesității postului, semestrul în care se are în vedere organizarea concursului
și procesul verbal al ședinței departamentului. Dosarul fiecărui post propus pentru a fi scos la concurs
este furnizat spre analiză Consiliului Facultății.
Dul Decan, Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, supune la vot aprobarea posturilor propuse a fi
scoase la concurs. Votul consiliului pentru fiecare post în parte este redat mai jos:

Departamentul de Psihologie
Post, poziția

Semestrul

Voturi pentru

Abțineri

Voturi împotrivă

Conferențiar, poziția 10

II

9

4

0

Conferențiar, poziția 11

II

9

4

0

Lector, poziția 16

II

5

8

0

Asistent, poziția 20

II

5

8

0

În consecință, se aprobă scoaterea la concurs a posturilor de Conferențiar, poziția 10, și
Conferențiar, poziția 11, în cadrul Departamentului de Psihologie.
La punctul de diverse al ordinii de zi, decanul prezintă stadiul realizării Regulamentului de
organizare și funcționare al facultății și solicită feed-back membrilor Consiliului și ai facultății pe
draftul pregătit de echipa executivă și pus deja la dispoziția acestora. Termenul stabilit este: miercuri,
25.10. 2013, ora 12, pentru a integra eventualele completări/reformulări, în așa fel încât varianta finală
a regulamentului să fie aprobată în proxima ședință a Consiliului.
De asemenea, decanul solicită fiecărui departament nominalizarea unui reprezentant într-o
comisie de elaborare a unei metodologii de împărțire a locurilor bugetate între departamente (termen
de redactare a metodologiei: mijlocul lunii decembrie 2013). Persoanele nominalizate sunt:
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-

Departamentul de Psihologie – Lect.dr. Laurențiu Maricuțoiu

-

Departamentul de Sociologie – Lect.dr. Dan Lucheș

-

Departamentul de Științe ale Educației – Lect.dr. Mihai Predescu

-

Departamentul de Asistență Socială – Lect.dr. Theofild Lazăr
Componența acestei comisii este votată în unanimitate de către Consiliul facultății.

Decan,
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc

Timisoara, 18.10.2013
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