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 Departamentul de Științe ale Educației (DȘE), din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie (FSP), aniversează 20 de ani de învățământ universitar în Științele educației, la 

Universitatea de Vest din Timișoara. In 1997 s-a înființat Catedra de Pedagogie, parte 

componentă a DȘE.  

Cu prilejul aniversării, sub coordonarea dnei Director al Departamentului de Științe ale 

Educației, Prof. univ. dr. habil. SIMONA SAVA, se derulează o serie de evenimente:  

„Dialoguri educaționale”  - dezbateri lunare deschise întregii comunități a cadrelor didactice 

și specialiștilor din educație, studenților, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar . 

Locația: UVT, Amfiteatrul  A01,  între  orele 18.00 - 19.30, Bvd. V. Pârvan, nr.4. 

- 22 martie 2017, Prof. univ. dr. ION DUMITRU, CE (MAI) ÎNSEAMNĂ ASTĂZI SĂ 

FII EDUCAT SAU DESPRE  VALORILE EDUCAȚIEI CONTEMPORANE; 

- 12  aprilie 2017, Conf. univ. dr. ADIA CHERMELEU, Lect. univ. dr. SORIN 

PREDESCU, Director Direcția Județeană pentru Cultură Timiș:  EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ÎN 

EPOCA GLOBALIZĂRII; 

- 17 mai 2017,  Prof. univ. dr. NORBERT  ERDMANN (Universitatea din Turku, 

Finlanda) Conf. univ. dr. MARIANA CRAȘOVAN (Decan, Facultatea de Sociologie și 

Psihologie), Conf. univ. dr.  ELENA DANCIU: REPERTORII DE DIDACTICA MODERNĂ 

- 14 iunie 2017,  Lect. univ. dr. LOREDANA ALGHAZI, Lect. univ. dr. IOANA 

DÂRJAN: PSIHOLOGIA POZITIVĂ APLICATĂ ÎN EDUCAȚIE 
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„Conferințele alumni” – ca modalitate de interacțiune directă și inspirație între studenți 

și alumni (debut 15 martie 2017). Dintre alumni marcanți DSE ce au împărtășit din experiența 

lor profesională, studenților, amintim:  Denisa (Lombrea) Centea, Simona (Bululoi) 

Negomireanu, Lidia Giana Ivănescu, Ionela Clipici, Mariana Vărgatu, Radu Dimitrie, Vasile 

Deac, Sorina Groza, Daiana (Pană) Huber, Dorina Lobonț, Carmen (Buda) Țîru, Strungă 

Alexandru, Mihai Vilcea și Adriana Osoian. 

 Mai multe detalii despre conferințele alumni la: https://fsp.uvt.ro/alumni-dse/ 

 

„10 pentru educație” – serie de workshop-uri, dezbateri, activități interactive, comunicări 

științifice adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (22-26 mai 2017). Temele 

workshop-urilor vizează:  

Cine sunt eu? Statutul identitar şi ambivalenţa atitudinală la adolescenţii cu 

dezabilități. Lect. univ. dr. Claudia Borca. 24 mai 2017, UVT, sala 306 ora 16.30 

Educaţia non formală pentru dezvoltarea personală. Conf. univ. dr. Elena Danciu, 

UVT, 25 mai sala 306, ora 16.30 

Funcţii ale comportamentelor agresive. Implicaţii pentru intervenţie. Lect. univ. dr. 

Ioana Dârjan, 23 mai, UVT sala 306, ora 16.30.  

Şcoli şi licee "de elită" din Timişoara. Conf. univ. dr. Mihai Predescu, 22 mai, UVT sala 

306, ora 16.30.  

Educaţie şi cultură. Lect. univ. dr. Sorin Predescu, 25 mai, str. Augustin Pacha 6, ora 

18.30.  

Diferenţiere şi adaptare curriculară în clasa integrată. Lect. univ. dr. Anca Luştrea, 

24.05, ora 16.30, UVT sala 305 

Leadership vs. management. Conf. univ. dr. Ionel Moş, 23.05., UVT, sala 305, ora 16.30 

Comunicarea didactică eficientă, factor al reuşitei şcolare. Asist. univ. dr. Ramona 

Tutunaru, 22.05, UVT sala 305, ora 16.30 

Subiectivitate si subiectivism în evaluarea rezultatelor elevilor. Lect. univ. dr. Otilia 

Bersan, 25.05, ora 16.30, UVT sala 305 

Educaţia copiilor dotaţi şi talentaţi: resurse şi strategii de obiectivare. Lect. univ. dr. 

Claudia Borca, 26.05, ora 16.30, UVT sala 305 

 

 Conferința Națională Studențească  Educație pentru viitor. Perspective ale viitorilor 

specialiști în Științele Educației. 18 - 19 mai 2017, UVT 

Conferința reunește peste 60 de studenți din opt centre universitare, care, într-un cadru 

open space, vor dezbate teme educaționale actuale și interesante. 

https://fsp.uvt.ro/alumni-dse/
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  Participarea la conferință este gratuită, iar formatul este unul inedit - este un format de 

conferință tip open space, în care participanții sunt și contribuitori, nu doar consumatori. Oricine 

are o idee, o inițiativă, o întrebare din aria Științelor Educației poate propune spre discuție 

subiectul de interes, pe durata a 30 sau 60 de minute. 

 
 

 

Ciclul de (video)conferințe adresate studenților, susținute de cadre didactice de la 

departamentele omonime din Consorțiul „Universitaria” și de către colegi din străinătate.  

În data de 10.05.2017 între orele - 14.40-15.10 (sala 701, UVT) – video-conferința 

susținută de dl Prof. univ. dr. habil. Lucian Ciolan, Decanul Facultății de Psihologie și Științe 

ale educației de la Universitatea din București, pe tema Instrumente de comunicare si de 

persuasiune in politicile educaționale. 

 În data de 31.05., ora 14.30, (sala 701, UVT) video-conferința susținută de dl.  Prof. 

univ. dr. habil. Romiță Iucu, Universitatea din București, pe tema „Competitivitate și 

educație”. 

  

Conferințele DHC ai DȘE – profesorii universitari care au obținut titlul de Doctor Honoris 

Causa al UVT, la propunerea DȘE, vor conferenția studenților și cadrelor didactice. Un prim 

eveniment: Conferința "Networking for lifelong learning" susținută de dl Prof. univ. dr. dr. 
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habil. Dr. h. c. mult Ekkehard Nuissl (Germania), Doctor Honoris Causa al UVT, A01, de la 

9.40-11.10, 9 mai. 

 

 

 

Lansarea colecției de carte: Științe ale Educației, 7.04.2017, ora 14, în cadrul Bookfest, 

Timișoara, invitați: prof. univ. dr. habil. Simona Sava, Directorul Departamentului de Științe 

ale educației, prof. Sorina Groza, președinta Asociației Învățătorilor Bănățeni și autorii: conf. 

univ. dr. Mariana Crașovan, conf. univ. dr. Ionel Moș, Lect. univ. dr. Anca Luștrea, Lect. univ. 

dr. Otilia Bersan, prof. dr. (asociat) Radu Dimitrie. 

 

Ceremonia DSE 20 – 12.06.2017 ora 15, A01, UVT, ceremonie ce va aduna toate cadrele 

didactice titulare și retrase din activitate, colaboratoare și asociate DSE, precum și alumni, 

studenți și reprezentanți ai mediului academic și educațional local și național. 

Colocviul internațional „Științele educației ca ofertă de studiu academică” (20 iulie 2017). 

Detalii suplimentare la 0256-592249/320, www.fsp.uvt.ro, secretariat.sted@e-uvt.ro 

 

http://www.fsp.uvt.ro/

