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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI
CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 23.01.2013, de la ora 10.00, în sala 334.
Ședința se desfășoară în prezența a 10 din cei 16 membri titulari ai Consiliului (3 locuri de
membri ai Consiliului arondate studenților sunt încă neocupate, alegerile acestora nefinalizîndu-se
pînă în prezent).

Ordinea de zi:
1. Aprobarea ofertei de programe de studii a facultății noastre în anul 2013-2014 (la nivel de
licență/master) / a demarării procedurilor pentru (re)acreditarea programelor de studii de
către ARACIS la acele programe la care un asemenea proces se impune.
2. Decizii privind metodologia de admitere pentru anul universitar 2013-2014.
3. Analizarea situației încasabilității taxelor de la studenți și ”starea la zi” a bugetului
facultății
4. Prezentarea oportunităților oferite de către noul ”start- up” al UVT (pentru expertiza și
consultața acordată mediului economico-social)
5. Diverse
Înainte de deciziile privitoare la aprobarea ofertei de studii a facultății noastre și a

1.

demarării procedurilor pentru acreditarea/evaluarea periodică a programelor de studii, dl. decan
solicită consiliului o discuție conjugată a pct. 1 și a pct. 3 din ordinea de zi, pentru ca membrii
consiliului să fie deplin informați asupra situației la zi a bugetului facultății. Consiliul aprobă
această propunere. Astfel, dl decan pune în evidență accentuarea deficitelor, datorate unei
numărului însemnat al studenților care au fost exmatriculați (pentru neplata taxelor ori prin
retragere) sau care au rate restante de plătit. Astfel, în data de 23.01.2013, situația la zi este: la
nivel de licență: 75 studenți exmatriculați sau retrași, respectiv 135 studenți care mai au ultima rată
restantă. Pe ansamblu, se cumulează un deficit de 432675 lei la nivel de licență, iar în cazul în care
toți studenții care ar avea taxe restante le-ar plăti, deficitul s-ar situa la nivelul de 168750 lei, sumă
care se adaugă la estimările inițiale ale deficitului, de la începutul anului universitar.
La nivel de master situația este și mai problematică, unde numărul studenților exmatriculați
este de 139, ceea ce echivalează cu un deficit de 417000 lei. Pe ansamblu, se înregistrează pînă în
acest moment creșterea deficitului cu 585750 lei, ceea ce se adaugă la un bilanț negativ de peste
500000 lei la începutul anului.
Prin urmare, se impune reorganizarea ofertei noastre educaționale și adoptarea unor soluții
noi, dincolo de ajustările strict conjuncturale, fără de care nu vom putea pe termen mediu echilibra
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bugetul.
Dl. Prorector prof.univ.dr. Petru Ștefea descrie detaliat situația finanțării UVT și
accentuarea problemelor din acest registru, semnalînd diferențele semnificative pe domenii
necesare finanțării pe student, cheltuielile fiind: 3979 lei / student – la Sociologie; 1691 lei /
student – Psihologie, 2640 lei student la Asistență socială, 2967 lei / student – la Științele
educației, la care se adaugă necesarul de aproximativ 1000 lei / student – regia UVT. Întrucît
finanțarea colectată este de cel mult 3000 lei student, cheltuielile aferente depășesc veniturile în
ponderi consistente la 3 din cele 4 departamente. Dl. Prorector subliniază necesitatea adoptării
unor soluții care să acopere deficitele și propune, împreună cu dl. decan, identificarea altor surse
de finanțare, precum contractele de co nsultanță pentru beneficiarii externi, reiterînd nevoia de a
propune acel portofoliu de programe de studiu care sunt cu adevărat sustenabile.
Pe baza acestui bilanț, membrii consiliului sunt invitați de dl. decan, conf.dr. Alin
Gavreliuc, să se pronunțe asupra programelor la care se vor întocmi dosarele de (re)acreditare,
solicitînd departamentelor să prezinte opțiunea asumată a acestora privitor la subiectul aflat în
discuție. Votul consiliului este descris în tablelul de mai jos:
Departamentul care Denumirea programului de studii / Opțiunea

Votul

deține

Consiliului

în

raport

cu

de

portofoliul observații

programe

studii

departamentului

de

potențiale

propunerea

pentru e fi propuse

departamentelor

spre
acreditare/evaluare
periodică
Psihologie

Psihologia

muncii,

psihologie Propunere

organizațională și a transporturilor - pentru acreditare

Unanimitate
pentru

master
Științele educației

Psihopedagogie specială - licență

Propunere

Unanimitate

pentru evaluare pentru
periodică
Științele educației
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care reconfigurează vechiul master
MSPOE
Științele educației

Consiliere

psihopedagogică, Propunere

psihologie educațională și integrare pentru acreditare

Unanimitate
pentru

școlară – master / propunere nouă de
masterat realizat în colaborare cu
Departamentul de Psihologie
Științele educației

Master european de educația adulților Renunțarea la a Unanimitate
– master / program care s-a dovedit mai

propune pentru

nesustenabil în această formă – va fi acreditarea
regîndit sub forma unor programe de
formare creditate distinct, în cadrul
masteratelor existente în domeniu.
Asistență socială

Asistență socială – zi – licență / Propunere
continuitate

pentru evaluare

Unanimitate
pentru

periodică
Practica asistenței sociale centrate pe Propunere
pentru acreditare
valori – master / continuitate, cu

Unanimitate
pentru

schimbarea planului de învățămînt
Asistența socială privind reintegrarea Propunere
pentru acreditare
socială în domeniul justiției penale –

Unanimitate
pentru

master / continuitate, cu schimbarea
planului de învățămînt
Management

și

supervizare

în Propunere
pentru acreditare
protecția copilului – master / program

Unanimitate
pentru

nou, care reunește trei masterate
anterioare

(MAS,

Supervizare,

PVCFS)
Sociologie

Antropologie – licență / programul s-a Renunțarea la a Unanimitate
dovedit nesustenabil în această formă.

mai

propune pentru

evaluarea
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periodică
Managementul resurselor umane în Propunere

Unanimitate

administrarea organizațiilor - master

pentru

pentru acreditare

Antropologie socială și culturală – Propunere

Unanimitate

master / program nou, care preia și pentru acreditare

pentru

reconfigurează programul anterior de
ASMC, pentru a conserva și dezvolta
competențele

specializării

Antropologie / se va realiza, pînă la
consolidarea

sa,

în

regim

de

voluntariat de către toate cadrele
didactice

care

acoperirea

sunt

orelor

incluse

în

corespondente

programului la plata cu ora.
Sociologia dezvoltării și securității Propunere
europene - master

pentru acreditare

Unanimitate
pentru

Sociologia muncii și comportament Renunțarea la a Unanimitate
pentru
organizațional – master / program care mai
propune
s-a dovedit nesustenabil.

acreditarea.

Sociologia instituțiilor administrative, Propunere
instituțiilor

de

socializare

și pentru acreditare

Unanimitate
pentru

resocializare
Dl. decan Conf.dr. Alin Gavreliuc propune ca pentru masterat, toate aceste programe să fie
ofertate numai în măsura în care auditul care se va realiza la nivel de facultate/UVT va decide că
programele respective sunt sustenabile.
În privința organizării admiterii, dl. decan propune ca toate programele de studii care vor
avea statutul de programe acreditate la momentul derulării admiterii să fie ofertate. Totodată, dl.
decan propune ca în urma admiterii, pentru demararea propriu- zisă a programelor de studii de
master care nu fac parte din categoria celor strategice (programele în limba engleză și programul
asociat specializării Antropologie, unde limita numerică rămîne 15), să fie îndeplinite următoarele
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condiții:
-

să fie înregistrați la momentul finalizării procesului de admite re minimum 30 de
studenți înmatriculați la anul I al programului respectiv (care s-au înscris și au
confirmat locul),

-

/sau/ să fie înregistrați minimum 20 de studenți înmatriculați la anul II de studii
(rămînînd fixată limita inferioară de 20 de studenți înmatriculați la anul I);

-

la domeniile la care în urma aplicării acestor criterii necesar de îndeplinit pentru
pornirea programului de studii nu rămîne selectat decît un program de master, pe baza
unei metodologii care va fi aprobată de către Consiliul facultății, departamentul arondat
domeniului va propune demararea unui singur alt program de master din cele ofertate,
dar care nu au reușit să îndeplinească condițiile precizate mai sus.

Consiliul facultății aprobă în unanimitate această propunere, care va de veni activă cu
proxima sesiune de admitere (2013-2014), iar procedura respectivă va fi inclusă în metodologia
aferentă.
2. Se decide introducerea în metodologia de admitere a unei probe specifice, care să
discrimineze mai pertinent între candidați. Propunerile departamentelor au fost votate în
unanimitate, după cum urmează:
-

Științele educației:
o Pedagogie: interviu motivaţional - 50% şi media examenului de bacalaureat 50%;
o Psihopedagogie Specială: interviu motivaţional - 50% şi media examenului de
bacalaureat - 50%;
o Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar: Probă aptitudini muzicale
(admis/respins); dicţie şi comunicare -5 0% şi

media examenului de

bacalaureat-50%.
-

Psihologie – probă de abilități cognitive (abilități lingvistice și de raționare) – 25% /
media bacalaureat – 75%

-

Sociologie – probă de abilități cognitive (abilități lingvistice și de raționare) – 25% /
media bacalaureat – 75%

-

Asistență socială – eseu motivațional – 25% / media bacalaureat – 75%

3. Nivelul încasabilității a fost discutat împreună cu pct. 1
4. Dl. decan informează Consiliul asupra oportunităților conferite de noul ”start- up” al UVT,
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care va furniza consultanță și expertiză către mediul economico-social. Prin intermediul
acestui start-up se vor putea atrage proiecte/contracte cu beneficiari externi, iar 75% din
veniturile colectate rămîn la coordonatorii proiectelor respective, care le vor gestiona cu
deplină autonomie, iar 25% va fi direcționată către regia UVT. Astfel, dl. Conf.dr. Alin
Gavreliuc invită directorii de departament la un management antreprenorial, care ar putea
suplini deficitele semnalate în bugetele rezultate din statele de funcțiuni, căci soluțiile
clasice nu mai sunt suficiente, în condițiile unei finanțări globale deficitare și ale
diminuării numărului de studenți.
5. Diverse
Dl. decan propune următoarea procedură pentru gestionarea resurselor financiare provenite din
cota parte de 75% din regia UVT, relocată de către UVT către directorii proiectelor de cercetare
care au obținut această finanțare. Astfel, se propune ca aceste sume de bani să fie utilizate de către
directorii proiectelor respective cu destinația pe care aceștia o consideră necesară, pe baza unei
propuneri argumentate, care trebuie validată de către Consiliul facultății. Totodată, în cazul în care
Consiliul facultății califică drept indispensabilă folosirea unei sume de bani din cadrul acestor
venituri atrase de către directorii de proiecte (în contul celor 75% din regia UVT corespondentă
proiectelor în cauză), trebuie să solicite argumentat un acord al directorilor de proiect respectiv,
fără de care acele resurse financiare nu pot fi operate cu destinația dorită de către facultate.
Această procedură este aprobată în unanimitate de către Consiliul facultății.
În acest sens, se supune aprobării solicitarea dnei. Lect.dr. Coralia Sulea, director de proiect
PN-II-RU-PD-2011-3-0162, de a aloca suma de 3050 lei în vederea întocmirii rapoartelor de
muncă pentru următoarele angajate ale UVT: Vuia Angelica: 29 lei/oră cu 20 de ore/lună, Creștin
Corina: 28 de lei oră cu 23 ore/lună. Suma de 3050 de lei va fi plătită din disponibilul existent
pentru directorul de proiect, în contul regiei proiectului pe anul 2012, fără modificarea bugetului
proiectului. Consiliul facultății aprobă în unanimitate această solicitare.
Decan,
Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc

23.01.2013
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