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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 24.01.2014, ora 9.30, sala 334
Şedinţa ordinară a Consiliului facultății s-a desfăşurat în prezenţa a 18 membri (13 cadre
didactice din 14), din efectivul total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Aprobarea metodologiilor pentru finalizarea studiilor (nivel licență și master) la
programele de studii ale facultății (2013-2014)
2. Aprobarea metodologiilor pentru admitere la programele facultății noastre (2014)
3. Stabilirea ofertei de programe de studii pentru admiterea din anul 2014 (licență, master)
4. Informare privind raportarea cercetării din facultate pe anul 2013
5. Elemente organizatorice privind buna derulare a activităților didactice din semestrul al IIlea (anul universitar 2013-2014)
6. Elemente

organizatorice

privind

pregătirea

evenimentelor

care

aniversează

UVT70/FSP20
7. Diverse.
1. S-a aprobat metodologia pentru finalizarea studiilor (nivel licență și master) pentru anul
universitar 2013-2014, cu unanimitate de voturi. Conținutul acesteia este similar cu cel
adoptat

anul trecut de către departamente/facultate (postat la www.socio.uvt.ro),

schimbând-se doar calendarul, conform cu cel convenit la nivel de UVT. La propunerea
dlui. Bogdan Buterchi, s-a decis, cu unanimitate de voturi, ca acele paragrafe din
metodologia Departamentului de Psihologie care privesc ”drepturile și obligațiile”
studenților/coordonatorilor de licență să fie asumate de către toate departamentele.
S-a aprobat, totodată, cu unanimitate de voturi, ca în cazul Departamentului de Psihologie
să se verifice puterea predictivă a probei de evaluare întrebuințată în 2013 la nivel de
licență pentru reușita școlară în prima sesiune de examene (iarna 2014) și s-a admis că
această probă (de evaluare a abilităților cognitive) să fie menținută numai în cazul în care
există o corelație pozitivă între rezultatele la cele două evaluări (admiterea din vara lui
2013 și rezultatele la sesiunea din iarna lui 2014). În caz contrar, departamentul va propune
cu operativitate (imediat după sesiunea de iarnă, 2014) o altă probă de evaluare, în acord
cu metodologia cadru de admitere la nivel de universitate.
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2. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, metodologia de admitere pentru licență/master la
programele facultății (2014). Conținutul acesteia e identic cu cel de anul trecut
(www.socio.uvt.ro), cu modificarea paragrafului care precizează pragul necesar de atins la
înmatriculări, în cazul programelor de master, pentru ca programul în cauză să se poată derula,
punându-se în acord acest document cu regulamentul cadru specific de la nivel de universitate,
art. 23, alin. 2, care prevede: ”Se organizează doar programe de studii universitare de master
unde numărul de cursanți este suficient de mare, dar nu mai mic de 30 de studenți
echivalenți”. Practic, pornind nivelul coeficienților arondați domeniilor, această reglementare
precizează că se vor organiza doar acele programe de master ale facultății noastre care reușesc
să înmatriculeze 30 de studenți fizici (excepție face programul organizat în limba engleză,
OOHP, unde pragul este 23 de studenți fizici).
Calendarul admiterii, așa cum a fost votat de către Consiliul facultății, este redat mai jos:
Calendarul admiterii:
Sesiunea iulie 2014, cu următoarele etape:
Domeniile Asistenţă Socială, Psihologie, Sociologie şi Ştiinţe ale Educaţiei(Pedagogie şi
Psihopedagogie specială):
1. Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:

16.07.2014-19.07.2014
21.07.2014-23.07.2014
2. Probă admitere
24.07.2014
3. Afişarea rezultatelor; contestatii şi solutionarea acestora
24.07.2014-25.07.2014
4. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I:
26.07.2014 si
28.07.2014
5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi II (pentru 29.07.2014
cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor disponibile):
6. Afişarea rezultatelor finale sesiune I:
29.07.2014
Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:

16.07.2014-19.07.2014
21.07.2014-23.07.2014
2.Proba de aptitudini muzicale:
24.07.2014
3. Proba dicţie şi comunicare
24.07.2014
4. Afişarea rezultatelor; Contestatii şi solutionarea acestora
24.07.2014-25.07.2014
5. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I
26.07.2014 si
28.07.2014
6.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi II (pentru 29.07.2014
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cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor disponibile):
7. Afişarea rezultatelor finale sesiune I:

29.07.2014

Sesiunea septembrie 2014 (în limita locurilor rămase disponibile în urma sesiunii iulie
2014):
Domeniile Asistenţă Socială, Psihologie, Sociologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogie şi
Psihopedagogie specială):
1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:
8.09-12.09.2014
2. Probă admitere
15.09.2014
3. Afişarea rezultatelor; contestatii şi solutionarea acestora
15.09-16.09.2014
4.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I:
17.09-18.09.2014
5. Confirmarea locurilor de către candidaţii aflaţi pe lista în aşteptare, 19.09.2014
în limita locurilor disponibile II:
6.Afişarea rezultatelor finale sesiune II:
19.09.2014
Sesiunea septembrie 2014, Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, cu
următoarele etape:
1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs:
2.Probe de aptitudini:
3.Probă de admitere
4. Afişarea rezultatelor; contestatii şi solutionarea acestora
5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişiI:
6.Confirmarea locurilor de către candidaţii aflaţi pe lista în aşteptare, în
limita locurilor disponibile II
7.Afişarea rezultatelor finale sesiune II:

8.09-12.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
15.09-16.09.2014
17.09-18.09.2014
19.09.2014
19.09.2014

3. Se va păstra oferta de anul trecut a tuturor programelor de licență. Totodată, se va menține
oferta anterioară (din anul 2013-2014) de programe masterale a departamentelor de
Psihologie și Științe ale Educației, departamentul de Asistență Socială va oferta cu trei
programe (Management și supervizare în protecția copilului și a familiei, Practica asistenţei
sociale centrată pe valori, Asistența socială privind reintegrarea sociala în domeniul justiției
penale), iar departamentul de Sociologie cu trei programe (Managementul resurselor umane
în administrarea organizațiilor și alte două programe de master din portofoliul existent al
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programelor acreditate). Cele două programe de master menționate vor fi comunicate
decanatului în scris până în data de joi, 30.01.2014, ora 12.00, după consultarea
departamentului de Sociologie și vor fi integrate ofertei generale pe facultate.
4. Întrucât au apărut modificări în legislație la sfârșitul anului trecut care elimină ierarhizarea
pe domenii/universități și se revine la finanțarea programelor în funcție de indicatorii de
calitate, se insistă pe miza majoră a raportării responsabile și integrale a rezultatelor
cercetării. Dna. prodecan lect.dr. Melinda Dincă insistă asupra nevoii de acuratețe și
operativitate în derularea acestui proces, întrucât în funcție de indicatorii agregați rezultați
din colectarea acestor rezultate facultatea noastră va primi finanțarea,
5. Dna. prodecan lect.dr. Mariana Crașovan solicită departamentelor să gestioneze
responsabil realizarea orarelor, în așa fel încât pentru anul 3, licență, orele corespondente
celor 14 săptămâni să fie programate în cele 10 săptămâni fizice arondate semestrului II.
6. Se va realiza un eveniment care să aniverseze 20 de ani de la înființarea facultății, care se
va organiza în vecinătatea Congresului mondial consacrat rezilienței (8-10 mai).
Manifestarea respectivă va avea lor în data de 7 mai 2014. Dna. prodecan Dincă solicită
departamentelor să desemneze încă o persoană care să participe la echipa de organizare a
acestui eveniment (termen: marți, 28.01.2014), alături de persoanele deja numite în
colectivul de promovare/comunicare instituțională al facultății.
7. a. Se aprobă sigla facultății (cu 15 voturi pentru si 3 abțineri) – această siglă va fi folosită
în documentele oficiale ale facultății (v. Anexa 1)
b. Se stabilește data de luni, 27.01.2014, ora 10 (sala 242) pentru o nouă sesiune de lucru a
comisiei consiliului facultății pentru stabilirea algoritmului de repartizare al locurilor
bugetate între departamente (lect.dr. Mihai Predescu, lect.dr. Theofild Lazăr, lect.dr.
Laurențiu Maricuțoiu, lect.dr. Dan Lucheș). În cazul în care la întâlnirea respectivă unul
dintre membrii comisiei nu poate fi prezent, departamentul respectiv va delega un alt
coleg, pentru a ne asigura ca toate departamentele vor fi reprezentate la discuții.
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c. Se votează (11 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri) păstrarea nivelului taxelor la
admitere (licență, masterat) la nivelul stabilit în anul universitar 2013-2014, ca propunere a
facultății adresată Consiliului de administrație si Senatului UVT.
d. Dl. decan prof.dr. Alin Gavreliuc prezintă oportunitățile pe care le oferă programele de
formare și dezvoltare profesională continuă, care pot reprezenta o nișă de dezvoltare
semnificativă și prezintă metodologia de avizare a acestora. Departamentele sunt invitate
să facă demersurile necesare pentru a identifica posibili beneficiari ai acestor programe,
creând premisele atragerii de resurse financiare suplimentare.

Decan,
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
21.01.2014
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Anexa 1
Sigla facultății de Sociologie și Psihologie este:
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