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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data 19.09.2014, de la ora 9.00, în sala 334.
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 13 membri (13 cadre didactice din 14), din efectivul
total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Pregătirea începutului anului universitar 2014-2015 (deschidere, organizare, orare).
2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice din semestrul II al
anului universitar 2013-2014
3. Rezultatul admiterii 2014
4. Aprobarea planurilor de învățământ la programele de studii ale facultății noastre
(promoția 2014-2017 – licență și 2014-2016 – master)
5. State de funcții pentru anul universitar 2014-2015

La punctul 1 din ordinea de zi, domnul prodecan, Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe,
propune un grafic al deschiderii anului universitar:
-

pe întreaga facultate – Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora
12.00-12.15.

-

pentru ”Psihologie” - Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora
12.15-13.15

-

pentru ”Științele educației” – Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr.
4), ora 13.15-14.15

-

pentru ”Asistență socială” – Amfiteatrul A33 (etaj 3, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4),
ora – ora 12.15-13.15

-

pentru ”Sociologie” - Amfiteatrul A33 (etaj 3, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora
13.15-14.15.

Se solicită realizarea orarelor pînă la sfîrșitul săptămânii viitoare, în aceleași condiții de
spațiu ca și anul trecut.
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La punctul 2 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 conferențiar 10 de la Departamentul de Psihologie, comisia de
concurs a declarat câștigătoare pe dna. Lect.dr. Coralia Sulea. 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 11 de la Departamentul de Psihologie, comisia de
concurs l-a declarat câștigător pe dl. Lect.dr. Laurențiu Maricuțoiu. 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 3 din ordinea de zi, se prezintă rezultatul admiterii și se descrie situația la
zi a confirmărilor. Dl. decan accentuează eforturile remarcabile făcute de departamente
pentru colectarea cât mai multor studenți. Ca urmare a acestor eforturi, toate programele de
studiu ofertate pentru sesiunea de admitere din septembrie 2014 vor ”porni” în noul an
universitar.
La punctul 4 din ordinea de zi au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, toate
modificările planurilor de învățământ propuse de departamente, în acord cu noul regulament
de întocmire a planurilor de învățământ/statelor de funcțiuni de la nivelul UVT (specializările
licență, promoțiile 2014-2017: Pedagogie, Psihopedagogie specială, Resurse Umane,
Sociologie, Asistență Socială zi și ID, master, promoțiile 2014-2017: OOHP, PMOT,
PEDCOP, MEDC, PASCV).
La punctul 5 din ordinea de zi se prezintă drafturile statelor de funcții ale
departamentelor și bugetul agregat al facultății, care în acest moment înregistrează un deficit
de 198000 lei. Dl. Lect.dr. Dan Lucheș propune ca înainte de votarea statelor de funcțiuni și a
posturilor scoase la concurs în anul universitar următor să aibă loc o discuție între
departamente, care să asume o poziție comună la nivelul facultății privitor la dinamica acestor
posturi, în raport cu veniturile suplimentare care pot fi atrase în viitor.
Dl. decan propune ca această întâlnire între directorii de departament și conducerea
executivă a facultății să aibă loc luni, 22.09. ora 10 (la decanat) și să vizeze generarea unui
acord asupra dinamicii posturilor pe următorii doi ani (până la finalul mandatului actualelor
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echipe de conducere). Mai mult, dl. decan propune ca orice vot asupra posturilor scoase la
concurs să se petreacă doar după ce Consiliul facultății își va asuma această poziție comună
produsă de către departamente/conducerea facultății.

Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
Decanul Facultății de Sociologie și Psihologie
19.09.2014
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