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EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI

CONSILIULUI FACULTĂŢII

din data de 23.07.2012

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 14 membri din cei 19 ai consiliului Facultăţii.

Ordinea de zi :

1. Aprobarea comisiilor pentru posturile scoase la concurs în semestrul 2, anul universitar

2001 - 2012;

2. State de funcţii;

3.Diverse.

La punctul 1 din ordinea de zi, D-ul decan, Conf.univ.dr. Alin GAVRELIUC, supune spre

aprobare posturile propuse a fi scoase la concurs, după cum urmează:

Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei

- lector poziţia 13

Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

Departamentul de Sociologie

- conferenţiar poziţia 6

-  lector poziţia 18, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri,  0 voturi împotrivă)

- lector poziţia 19, Votat în unanimitate (14 voturi pentru, 0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

Departamentul de Asistenţă Socială

-  conferenţiar poziţia 13, Votat în unanimitate (14 voturi pentru, 0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

- conferenţiar poziţia 9, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

- conferenţiar poziţia 10, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

- conferenţiar poziţia 11, Votat în unanimitate (14 voturi pentru, 0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

-  lector poziţia 19, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

-  lector poziţia 20, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

- lector poziţia 21, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)

-  lector poziţia 12, Votat în unanimitate (14 voturi pentru,0 abţineri, 0 voturi împotrivă)



MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI
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

Consiliul aprobă în unanimitate propunerile Consiliilor departamentelor

de Sociologie, Științe ale educației și Asistență socială pentru compoziția

comisiilor de concurs, precum și propunerile departamentelor pentru calendarul

și tematica probelor de concurs, după cum urmează:
Departamentul de SOCIOLOGIE

COMISIILE DE CONCURS

Conferențiar poziția 6

Președintele comisiei: Prof.univ.dr. Ștefan Buzărnescu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri: Prof. univ.dr. Gheorghe Teodorescu (Universitatea Al. I. Cuza, Iași)
Prof. univ.dr. Dumitru Batâr (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
Prof.univ.dr. Silviu Coposescu (Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf.univ.dr. Ioan Pășcuță (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri supleanți: Conf.univ.dr. Conțiu Șoitu (Universitatea Al. I. Cuza, Iași)
Conf. univ.dr. Dorel Morândău (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
Conf.univ.dr. Claudiu Coman (Universitatea Transilvania din Brașov)

Lector poziția 18:

 Președintele comisiei: Conf.univ.dr. Ioan Pășcuță (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri: Conf.univ. dr. Bogdan Nadolu (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ.dr. Lucheș Daniel (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ.dr. Ciprian Obrad (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ. dr. Ciprian Pânzaru (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri supleanți: Lect. Univ. Delia Nadolu (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ. Atalia Onițiu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Lector poziția 19

Președintele comisiei: Conf.univ.dr. Ioan Pășcuță (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri: Prof. univ. dr. Ștefan Buzărnescu (Universitatea de Vest din Timișoara)
Conf.univ.dr. Ielics Brigitta (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ.dr. Lucheș Daniel (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ. dr. Ciprian Pânzaru (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri supleanți: Lect. Univ. Delia Nadolu (Universitatea de Vest din Timișoara)
Lect.univ. Atalia Onițiu (Universitatea de Vest din Timișoara)
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Calendarul
concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de Universitatea de Vest din Timişoara

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE

Activitatea Locul de desfăşurare / Responsabilitate Perioada de desfăşurare
Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi) Registratura UVT / Dep. Resurse Umane 16 iulie –1 septembrie 2012
Primirea de către candidaţi a avizului de la compartimentul juridic
privind îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs

Oficiul Juridic 2 septembrie – 5 septembrie 2012

Anunţarea pe pagina web a concursului a zilei, orei şi locului de
desfăşurare a prelegerii publice*

Facultatea care a scos postul la concurs

Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs

Oficiul Juridic și Dep. Resurse Umane

6 septembrie – 10 septembrie 2012

Susţinerea prelegerii publice de minim 45 de minute de către
candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare (ziua,
ora şi locul vor fi anunţate după încheierea perioadei de înscriere a
candidaţilor)

Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site, specifică fiecărui post

Facultatea care a scos postul la concurs
DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE

17 septembrie 2012 Sala 301

Conferenţiar poziţia 6 ora 10.00
Lector poziţia 18 ora 13.00
Lector poziţia 19 ora 16.00

Deliberările comisiilor de concurs, anunţarea rezultatelor
concursurilor

Facultatea care a scos postul la concurs 17 septembrie – 19 septembrie 2012

Depunerea contestaţiilor Registratura UVT / Comisia de contestaţii 20 septembrie – 26 septembrie 2012

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale Comisia de contestaţii / Facultatea 26 septembrie 2012 – 27 septembrie
Analiza şi avizarea juridică a rezultatelor, analiza şi avizarea
rezultatelor în şedinţele consiliilor facultăţilor**

Oficiul Juridic / Consiliul Facultăţii 20 septembrie – 27 septembrie 2012

Analiza şi avizarea rezultatelor în şedinţa Senatului UVT Senatul UVT 27 septembrie – 28 septembrie 2012
Emiterea deciziilor Rectorului de numire şi acordare a titlului
universitar

Rectorul UVT 28 septembrie 2012

Notă: * Pentru data, ora şi locul exact de desfăşurare a concursului pentru fiecare post, candidaţii sunt rugaţi să consulte regulat informaţiile de pe
site-ul UVT şi / sau să contacteze secretariatele facultăţilor.
** În  cazul în care la concurs s-a prezentat un singur candidat şi acesta a fost declarat admis procedura de analiză şi avizare a
rezultatelor în şedinţa consiliului facultăţii se poate derula înainte de expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.
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Tematica probelor de concurs / prelegeri
pentru ocuparea postului de

conferențiar - poziția 6,
în statul de funcțiuni al Departamentului de Sociologie

Tematica pentru disciplina Paradigme ale explicației sociologice
 Delimitări teoretico-conceptuale asupra paradigmelor explicaţiei sociologice;
 Perspective epistemologice asupra exprimării socio-umanului;
 Delimitări între Cunoaşterea comună /Cunoaşterea ştiinţifică;
 Posibile inconsistenţe ale demersului cognitiv. Erori frecvente în cercetarea socio-umană;
 Omul în societate. Socialitatea şi sociabilitatea;
 Anatomia societăţii: structuralitatea;
 Structurile sociale: clase, stratificare şi mobilitate socială;
 Evoluţia societăţilor;
Tematica pentru disciplina Sociologie economică
 Trendul preliminat al performanţei organizaţionale în actuala Societate Informaţională şi a Cunoaşterii;
 Mize şi provocări ale strategiilor ataşate competitivităţii în ecuaţia jocurilor globale de astăzi şi de mâine;
 Implementarea unor sisteme şi practici inovatoare în cadrul unei organizaţii care să îmbunătăţească performanţa;
 Restructurarea/reproiectarea procesului de afaceri care să îmbunătăţească capacitatea unei firme de a concura în cadrul

aceleaşi ramuri;
 Eficientizarea structurilor organizaţionale şi a microgrupurilor în vederea creşterii performanţei;
 Organizaţie, eficienţă şi eficacitate;
 Mecanismul leadership-ului organizaţional;
 Eficienţa procesului decizional;
 Ambianţa psihosocială a muncii – factor important în realizarea performanţei grupului;
 Evaluarea atitudinilor şi a comportamentelor la nivelul microgrupurilor de muncă în vederea optimalizării;
 Optimalizarea activităţii manageriale prin crearea motivaţiei pentru performanţă;
 Metodologia cercetării sociologice a optimalizării activităţii manageriale ca factor de influenţă al performanţei

organizaţionale;
Tematica pentru disciplina Sociologia literaturii
 Delimitări tematice în abordarea fenomenului artistic;
 Direcţii specifice în cercetarea creaţiei artistice;
 Performanţe şi iluzii ale creaţiei stiinţifice;
 Determinismul creaţiei;
  Acţiunea eficientă şi acţiunea creatoare;
 Structura procesului creator;
 Timpul social al creaţiei;
 Interpretarea în perspectivă comunicaţională;
 Consideraţii metodologice de abordare a fenomenului artistic;
 Obiectul sociologiei fenomenului artistic;
 Structura și anatomia fenomenului artistic;
 Elementele fenomenului artistic;
 Condiția sistemică a fenomenului artistic;
 Dinamica și intensitatea fenomenului artistic;
 Modelul simbolic şi intuitiv;
 Reglarea şi autoreglarea sistemului artistic;
 Informaţia și ideea artistică;
 Comunicarea artistică;
 Funcțiile fenomenului artistic;
 Funcţia cognitiv-afectivă a fenomenului artistic;
 Funcţia afectiv persuasivă a fenomenului artistic;
 Funcţia axiologică a fenomenului artistic;
 Funcţia formativă –funcția socială propriu-zisă a fenomenului artistic;
 Perturbaţia – condiţie limitativă a creaţiei artistice.
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Tematica probelor de concurs / prelegeri
pentru ocuparea postului de

lector - poziția 18,
în statul de funcțiuni al Departamentului de Sociologie

Tematica pentru disciplina Metodologia cercetării sociologice

 Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiintifică. Caracteristici şi diferenţieri
 Știința. Viziuni asupra științei. Asumpțiile de bază ale științei. “Obiectivele” științelor sociale. Revoluția științifică.
 Practici metodologice „obiective”: pozitivismul sociologic; operaţionalismul; empirismul; analiza structurala; analiza

funcţionala; analiza sistemica
 Practici metodologice interpretative: „sociologia interpretativa” a lui Max Weber; interacţionismul simbolic;

etnometodologia; fenomenologia sociologică
 Spiritul umanist și spiritul pozitiv
 Individualism și holism metodologic
 Specificul realităţii socio-umane – provocări şi limite metodologice
 Regulile investigaţiei sociologice şi caracteristicile metodei sociologice
 Definiția cercetării științifice. Tipurile cercetării științifice. Caracteristicile cercetării.
 Etapele cercetării științifice. Proiectarea cercetării sociologice
 Cantitativ şi calitativ în abordările metodologice
 Principalele orientări metodologice în sociologie
 Metodologia cercetărilor cantitative
 Cadrul conceptual al cercetării. Funcțiile conceptelor. Definițiile conceptuale și operaționale. Tipurile de teorii. Modele

ale cercetării sociologice
 Stabilirea obiectivelor cercetării
 Măsurarea şi scalarea. Niveluri de măsură
 Probleme teoretice ale eşantionării
 Metodologia cercetărilor calitative
 Proiectul de cercetare științifică
 Scrierea și prezentarea raportul de cercetare
 Diagnoză şi prognoză – valenţe şi limite ale cercetării în sociologie
 Studiul literaturii de specialitate. Importanța documentării în cercetarea sociologică. Bibliografia adnotată
 Formularea problemei de cercetare. Pașii în formularea cadrului cercetării.
 Variabilele cercetării. Concepte, indicatori și variabile. Tipurile de variabile. Nivele de măsurare ale variabilelor
 Ipotezele cercetării. Definiție, funcții,  tipuri. Erori ce pot apărea în testarea ipotezelor.
 Utilizarea scalelor de atitudini în sociologie. Scala Likert, Scala Thurstone și scala de tip Guttman.
 Validitatea și fidelitatea instrumentelor de cercetare: un aspect de multe ori ignorat.
 Aspecte etice în cercetarea sociologică. Deontologia sociologului și a operatorului de teren. Practici mai puțin etice în

cercetarea sociologică.

Tematica pentru disciplina: Antropologie rural-urbană

 Antropologia urbană şi sociologia urbană- complementarităţi şi diferenţe
 Teorii privind organizarea umană (Tonnies, Durkheim)
 Comunitatea umană-referinţe teoretice fundamentale în antropologia rural-urbană
 Oraşul-obiect de studiu al antropologiei
 Diferenţele dintre sat şi oraş
 Apariţia oraşului şi evoluţia sa istorică
 Oraşele de astăzi, explozia urbană
 Procesul de urbanizare-caracteristici româneşti
 Viitorul oraşului între realitate şi utopie
 Migraţia urbană-dimensiuni socioculturale
 Ruralul, suburbiile şi „creşterea” oraşului
 Vecinătatea urbană şi cartierul
 Graffiti-reflexe culturale urbane
 Gentrificarea - o problemă a oraşelor româneşti
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Tematica pentru disciplina: Sociologie rural-urbană

 Dezvoltarea sociologiei urbane
 Aşezările umane urbane. Obiectivele şi utilitatea cunoaşterii evoluţiei oraşelor
 Comunitatea umană-referinţe teoretice fundamentale în sociologia rural-urbană
 Creşterea urbană şi urbanizarea
 Indicatori ai dezvoltării urbane
 Rolul funcţional al oraşelor
 Tipologii urbane
 Societatea urbană globală
 Diferenţierea rural-urban
 Tradiţiile cercetărilor rurale în România
 Fluxurile migratorii rural-urban şi urban-rural
 Tradiţie şi modernism în mediul rural
 Tehnica monografiei rurale I
 Tehnica monografiei rurale II
 Elaborarea unui ghid de analiză a mediului rural
 Poziţionarea şi condiţionarea spaţială a comunităţii urbane
 Resursele materiale regenerabile şi neregenerabile ale oraşului. Sursele de poluare

Tematica probelor de concurs / prelegeri
pentru ocuparea postului de

lector - poziția 19,
în statul de funcțiuni al Departamentului de Sociologie

Tematica pentru disciplina Doctrine sociologice comparate

 Precursori, izvoare, elemente de gândire sociologică din antichitate până în prezent
 Pozitivismul sociologic
 Evoluţionismul sociologic
 Teoria acţiunii sociale
 Sociologismul-şcoala sociologică întemeiată de Emile Durkheim
 Psihologismul, sursă identitară a sociologiei
 Sociologia interpretativă a lui Max Weber
 Orientări contemporane în sociologia franceză
 Curente şi tendinţe semnificative în sociologia germană
 Empirismul sociologic, aspecte metodologice şi doctrinare
 Specificul teoretico-metodologic al sociologiei fenomenologice
 Urbanizare şi schimbare socială
 Stratificare şi mobilitate socială
 Structuralismul constructivist în perspectiva lui Pierre Bourdieu
 Sursele filosofice şi precursorii gândirii de tip sociologic în cadrul antichităţii greceşti (Platon, Aristotel) şi a

Iluminismului (Montesquieu, Rousseau, Hegel) .
 Contextul revoluţiei pozitiviste. A. Comte şi răsturnarea paradigmei filosofice-idealiste.
 Vilfredo Pareto în contextul pozitivării sociologiei
 E. Durkheim şi cristalizarea obiectului epistemologic al sociologiei. Delimitare şi implicaţii metodologice.
 Psihologismul european şi regândirea pozitivării sociologiei (Gabriel Tarde, Gustave le Bonn)
 Psihologismul american
 Repere ale sociologiei germane (I). Max Weber şi orientarea unui demers comprehensiv-interpretativ în arealul

sociologic
 Geneza şi dinamica mentalului colectiv american
 Scoala de la Chicago
 Performanţe metodologice şi inovaţii tematice ale şcolii de la Chicago
 Aportul psihologismului american la practica sociologică
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 Structuralismul sociologic
 Ipostaze ale structuralismului funcționalist
 Empirismul sociologic american

Tematica pentru disciplina Psihologie socială

 Elemente de istorie a psihologiei sociale
 Prezenţa „celuilalt”. „Celălalt” ca realitate antropologică.
 Facilitarea socială. Lenea socială
 Interacţiunea cu „celălalt”. Autopercepţia, autoprezentarea, autodezvăluirea
 Construirea sensului lumii sociale. Atribuirea. Disonanţa cognitivă şi gîndirea stereotipă
 Atitudinile sociale şi evaluarea lumii sociale.
 Prejudecata şi discriminarea
 Construirea scenariilor sociale. Autoconfirmarea profeţiilor
 Raporturile interpersonale. Stare – proces. Deindividualizarea
 Atracţia interpersonală
 Dragostea ca fenomen psihosocial
 De la raporturile interpersonale la cele intergrupale.
 Comunicarea socială.
 Opinia publică ca fenomen psihosocial.
 Raportul atitudini – opinii – comportamente.
 Paradigma comunicării sociale.
 Propaganda ca fenomen psihosocial
 Persuasiunea şi circulaţia socială a stereotipurilor
 Dramaturgia socială
 Experimentul în psihologia socială
 Influenţa socială: Construirea socială a normelor. Experimentul lui Sherif
 Elemente care contribuie la formarea normelor
 Influenţa majoritară. Conformismul. Experimentul lui Asch
 Factorii explicativi ai conformismului
 Obedienţa. Experimentul lui Milgram - abordare critică a experimentelor asupra obedienţei
 Influenţa minoritară
 Cogniţia socială: Percepţia socială. Formarea impresiilor
 Prezentarea persoanei „ţintă”
 Percepţia socială – primatul teoriilor, faptelor, modelul continuumului
 Tipuri de informaţii şi rolul lor în formarea impresiilor
 Categorizarea. Principii. Organizarea categoriilor
 Grupul ca şi categorie.

Tematica pentru disciplina Practica de specialitate

 Metodologia cercetărilor cantitative
 Conceptele şi operaţionalizarea lor
 Stabilirea obiectivelor cercetării
 Ipoteza in sociologie
 Măsurarea şi scalarea. Niveluri de măsură
 Probleme teoretice ale eşantionării
 Metodologia cercetărilor calitative
 Proiectul de cercetare științifică
 Scrierea și prezentarea raportul de cercetare.
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Departamentul de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

COMISIA DE CONCURS

Lector, poziția 13
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ion Dumitru (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri: Prof. univ. dr. Anca Munteanu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Lector univ. dr. Mariana Craşovan (Universitatea de Vest din Timișoara)

Lector univ. dr. Mihai Predescu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena Danciu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Lector. univ. dr. Sorin Predescu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Calendarul concursului:

18 septembrie 2012, ora 9, sala 305 - susținerea de către candidați a prelegerii publice și a cursului pe
baza tematicii afișate, specifică postului scos la concurs.

Tematica de concurs aferentă postului de lector, poziția 13

Tematica pentru disciplina Psihologia dezvoltării

Perioada prenatală
Primul an de viaţă
Vârsta şcolară mică

Tematica pentru disciplina Introducere în evaluare și psihodiagnostic

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea psihologică
Metodele psihologiei: testul – calităţile psihometrice ale testului: validitate, fidelitate, sensibilitate
Testele de inteligenţă: tipuri de teste de inteligenţă, tipuri de itemi din testele de inteligenţă

Tematica pentru disciplina Fundamentele psihopedagogiei speciale

Abordări ale sănătăţii, deficienţei, incapacităţii şi handicapului.
Etapele intervenţiei psihopedagogice.
Echipa multidisciplinară în psihopedagogia specială.
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Departamentul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMISIILE DE CONCURS

Conferențiar, poziția 9

Președinte Conf.dr. Bogdan NADOLU – Universitatea de Vest din Timișoara

Membru Prof.dr. Pavel ABRAHAM – Universitatea București

Membru Prof.dr. Mircea BOTESCU - Universitatea București

Membru Conf.dr. Alin GAVRELIUC – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Nicoleta NEAMȚU – Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Supleant Conf.dr. Doru BUZDUCEA – Universitatea București

Supleant Conf.dr. Ștefan COJOCARU – Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza” Iași

Supleant Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Conferențiar, poziția 10

Președinte Conf.dr. Alin GAVRELIUC – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Prof.dr. Ana MUNTEAN – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Prof.dr. Pavel ABRAHAM - Universitatea București

Membru Prof.dr. Mircea BOTESCU - Universitatea București

Membru Conf.dr. Nicoleta NEAMȚU – Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Supleant Conf.dr. Doru BUZDUCEA – Universitatea București

Supleant Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Conf.dr. Ștefan COJOCARU – Universitatea Alexandru-Ioan Cuza Iași

Conferențiar, poziția 11

Președinte Conf.dr. Alin GAVRELIUC – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Alexandru NEAGOE – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Prof.dr. Pavel ABRAHAM - Universitatea București

Membru Prof.dr. Mircea BOTESCU - Universitatea București

Membru Conf.dr. Nicoleta NEAMȚU – Universitatea ”Babeș-Bolyai ” Cluj-Napoca

Supleant Conf.dr. Doru BUZDUCEA – Universitatea București

Supleant Conf.dr. Ștefan COJOCARU – Universitatea Alexandru-Ioan Cuza Iași

Supleant Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara
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Lector, poziția 19

Președinte Lector dr. Cosmin GOIAN – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest din Timișoara

Membru Conf.dr. Bogdan NADOLU – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Mihaela TOMIȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Daniel LUCHEȘ – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Conf.dr. Alexandru NEAGOE – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Carmen BARBAT – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Ciprian PÂNZARU – Universitatea de Vest Timișoara

Lector, poziția 20

Președinte Lector dr. Cosmin GOIAN – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Bogdan NADOLU – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Mihaela TOMIȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Daniel LUCHES – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Conf.dr. Alexandru NEAGOE – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Carmen BARBAT – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Ciprian PÂNZARU – Universitatea de Vest Timișoara

Lector, poziția 21

Președinte Lector dr. Cosmin GOIAN – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Ioan PĂSCUȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Bogdan NADOLU – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Mihaela TOMIȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Daniel LUCHEȘ – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Conf.dr. Alexandru NEAGOE – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Carmen BARBAT – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Ciprian PÂNZARU – Universitatea de Vest Timișoara
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Lector, poziția 22

Președinte Lector dr. Cosmin GOIAN – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Conf.dr. Bogdan NADOLU – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Ciprian OBRAD – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Mihaela TOMIȚĂ – Universitatea de Vest Timișoara

Membru Lector dr. Venera BUCUR – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Conf.dr. Alexandru NEAGOE – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Carmen BARBAT – Universitatea de Vest Timișoara

Supleant Lector dr. Ciprian PÂNZARU – Universitatea de Vest Timișoara
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Calendarul de concurs
Departamentul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Activitatea Locul de desfasurare / Responsabilitate Perioada de desfasurare
Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de catre
candidati)

Registratura UVT / Dep. Resurse Umane 16 iulie –1 septembrie 2012

Primirea de catre candidati a avizului de la compartimentul
juridic privind îndeplinirea conditiilor legale de prezentare
la concurs

Oficiul Juridic 2 septembrie – 5 septembrie 2012

Anuntarea pe pagina web a concursului a zilei, orei si
locului de desfasurare a prelegerii publice*

Facultatea care a scos postul la concurs 6 septembrie – 10 septembrie 2012

Transmiterea dosarelor catre membrii comisiei de concurs Oficiul Juridic Si Dep. Resurse Umane 6 septembrie – 10 septembrie 2012
16 septembrie – 18 septembrie 2012

POST DATA ORA LOCUL
Conferentiar 9 18.09.2012 9.00 304

Conferentiar 10 18.09.2012 11.00 304
Conferentiar 11 18.09.2012 13.00 304

Lector 19 17.09.2012 9.00 304
Lector 20 17.09.2012 11.00 304
Lector 21 17.09.2012 14.00 304

Sustinerea prelegerii publice de minim 45 de minute de
catre candidati în care acestia îsi prezinta cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare si planul de
dezvoltare al carierei universitare (ziua, ora si locul vor fi
anuntate dupa încheierea perioadei de înscriere a
candidatilor)

Sustinerea prelegerii pe baza tematicii afisate pe site,
specifica fiecarui post

Facultatea care a scos postul la concurs

Lector 22 17.09.2012 17.00 304

Deliberarile comisiilor de concurs, anuntarea rezultatelor
concursurilor

Facultatea care a scos postul la concurs 17 septembrie – 19 septembrie 2012

Depunerea contestatiilor Registratura UVT / Comisia de contestatii 20 septembrie – 26 septembrie 2012
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale Comisia de contestatii / Facultatea 26 septembrie 2012 – 27 septembrie
Analiza si avizarea juridica a rezultatelor, analiza si avizarea
rezultatelor în sedintele consiliilor facultatilor**

Oficiul Juridic / Consiliul Facultatii 20 septembrie – 27 septembrie 2012

Analiza si avizarea rezultatelor în sedintA Senatului UVT Senatul UVT 27 septembrie – 28 septembrie 2012
Emiterea deciziilor Rectorului de numire si acordare a
titlului universitar

Rectorul UVT 28 septembrie 2012



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

Tematica probelor de concurs

Conferențiar, poziția 9

 Comunicarea şi limbajul utilizate în asistenţă socială

 Axiomele școlii de la Palo Alto

 Comunicarea interpersonală

 Deontologia asistenţei sociale

 Principii etice în asistenţă socială

Conferențiar, poziția 10

 Consilierea în planingul familial

 Elemente de medicină comunitară

 Instituționalizarea persoanelor vârstnice

 Servicii socio-medicale alternative la instituționalizare

 Educația sexuală și planificarea familială la persoane cu nevoi speciale

 Metode contraceptive adaptate adolescenților

Conferențiar, poziția 11

 Trăsături caracteristice ale raportului juridic

 Principiile dreptului asistenţei sociale

 Jurisdicţia asistenţei sociale

 Evaluare și intervenție-doua coordonate principale în munca cu infractorii

 Metode și tehnici de evaluare specifice in munca cu infractorul

 Principalele tehnici și metode de lucru: interviul, consilierea individuala și de grup

 Victimologia ca ştiinţă şi relaţia cu celelalte ştiinţe socio-umane

 Agresologie şi victimologie

 Tipologia victimală şi factorii de risc victimal; victimizare şi auto-victimizare

Lector, poziția 19

 Noţiuni generale privind managementul de caz.

 Noul pachet legislativ care a impus metoda managementului de caz în domeniul asistenţei sociale.

 Etapele managementului de caz.

 Categoriile de beneficiari ai managementului de caz.

Lector, poziția 20

 Definirea conceptului de problemă socială. Tipuri de probleme sociale. Condiţii şi factori ai dinamicii

problemelor sociale. Metode de analiză a problemelor sociale

 Criminalitatea

 Corupţia - problemă socială specifică tărilor în curs de dezvoltare

 Sărăcia şi excluziunea socială

 Grupuri sociale cu risc de excluziune socială

 Schimbări în structura şi funcţiile familiei contemporane

 Declinul sporului natural şi îmbătrânirea demografică

 Migraţia forţei de muncă şi implicaţiile ei sociale

 Şomajul şi utilizarea forţei de muncă

http://www.socio.uvt.ro
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 Consumul de droguri şi traficul de fiinţe umane

 Conflictele interetnice. Surse şi soluţii

 Inegalitatea şanselor de acces în învăţământ şi abandonul şcolar

Lector, poziția 21

 Management – principii, funcţii, roluri, abilităţi. Aplicabilitatea acestora în Managementul programelor în

asistenţă socială

 Proiect, program, portofoliu - distincţii

 Etape în elaborarea unui program: identificarea problemei de lucru, stabilirea obiectivelor şi activităţilor. Paşi

în elaborarea unui program: stabilirea metodologiei de implementare, stabilirea procedurilor de evaluare

 Forme generale de evaluare a programelor

 Cantitativ versus calitativ in evaluare

Lector, poziția 22

 Conceptul de politică socială

 Evoluţia natalităţii, nupţialităţii şi divorţialităţii: natalitatea, nupţialitatea, mortalitatea

 Sărăcia: aspecte generale ale sărăciei; definiţii şi concepte

 Naţionalităţi şi etnii în România

 Minoritatea romilor, caracteristici şi prejudecăţi

 Sărăcia şi minoritatea romilor

 Clarificarea conceptelor procesului de incluziune, de nevoie individuală şi sociala, de prestatii si de servicii

sociale;

 O.N.G.–urile în sistemul de asistență socială

 Colectivitatea locală şi societatea civilă în structurile serviciilor de asistența socială instituţionalizată.

http://www.socio.uvt.ro
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi și Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru

concursurile pe posturi didactice din semestrul al 2-lea, anul universitar 2011-2012, cu următoarea

componență:

Conf.univ.dr. Sorin PRIBAC

Conf.univ.dr. Adia CHERMELEU

Conf.univ.dr. Teodor Mircea ALEXIU

La punctul 2 al ordinii de zi, s-au solicitat pînă în data de 24.07.2012, planurile de

învățămînt actualizate ale tututor programelor de studii din facultate (licență, master), avizate de

directorii de departament/directorii de program, pentru a putea fi introduse în platforma digitala

ACADEMIS.  Doar astfel vor putea fi introduse corect datele corespondente statelor de funcții.

Statele de funcții se vor realiza pe baza unor estimari realiste de înmatriculări la anul I și a unor

verificări precise a formațiilor de lucru la anii II și III de studii. S-a decis ca fiecare departament să

realizeze prima varianta a statelor de funcții pînă la sfîrșitul lunii iulie. Domnul decan, conf.dr.

Alin Gavreliuc, a reiterat poziția fermă a conducerii executive de a genera state de funcții care pe

ansamblul facultății să producă bugete echilibrate, fără deficite, ceea ce presupune o mobilizare

responsabilă a tuturor departamentelor.

La punctul 3 pe ordinea de zi s-a prezentat situația postării informațiilor necesare din

platforma RNCIS, și s-a decis ca pînă sfîrșitul lunii iulie 2012 toate programele de studii să

finalizeze acest proces.

DECAN,

Conf.univ.dr.Alin GAVRELIUC

Timişoara,

23.07.2012

http://www.socio.uvt.ro

