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DECANAT. 

  

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data 25.09.2015, ora 10.00 (sala 601) 

 

 

 Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 14 membri (14 cadre didactice din 14), din efectivul 

total de 19 membri. 

 Ordinea de zi : 

1. Aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2015-2016 

2. Aprobarea posturilor scoase la concurs pentru anul universitar 2015-2015 (sem. 1 și sem. 2) 

3. Informarea privitoare la desfășurarea admiterii 2015 

4. Informare privind calendarul alegerilor din UVT/FSP – 2015-2016 

5. Organizarea deschiderii noului an universitar și a săptămânii ”Bun venit în UVT” 

6. Analizarea solicitării unui grup de studenți de a putea promova cu mai puțin de 30 de credite 

7. Diverse 

 

1. La punctul 1 din ordinea de zi, decanul facultății consultă membrii Consiliului asupra 

viabilității statelor de funcțiuni ale departamentelor (care au fost comunicate în prealabil). Se 

procedează la supunerea la vot a statelor de funcțiuni ale departamentelor pentru anul 

universitar 2015-2016 și a documentelor asociate acestora (acoperiri, recapitulații). Toate 

aceste documente (statele, acoperirile, recapitulațiile) sunt votate în unanimitate. 

  S-a convenit – pentru consistență și operativitate - ca singurele ajustări să fie reprezentate de 

către adăugarea în statele de funcțiuni ale departamentului de Psihologie ale disciplinelor 

complementare care formează precumpănitor competențe transversale propuse de celelalte 3 

departamente, în posturi vacante, mutație care nu va presupune costuri suplimentare. 

2. S-au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarele posturi pentru a fi scoase la concurs în 

anul universitar 2015-2016: 

- Conferențiar 6, Departamentul de Științe ale Educației 

- Conferențiar 7, Departamentul de Științe ale Educației 

- Asistent 20, Departamentul de Științe ale Educației  

- Conferențiar 8, Departamentul de Asistență Socială 

- Lector 17, Departamentul de Psihologie 

- Lector 18, Departamentul de Psihologie 

- Lector 19, Departamentul de Psihologie 

3. Decanul facultății a informat Consiliul asupra rezultatelor admiterii, indicînd numărul de 

studenților care și-au confirmat locul (508 licență, 235 master) și precizînd că toate 

programele de studiu ale facultății au îndeplinit exigențele specifice (”pragul numeric 

minim de studenți echivalenți  necesar demarării programului în anul universitar 2015-

2016”) fie explicit, în litera regulamentului de admitere din UVT, fie implicit (prin 

introducerea disciplinelor asociate programelor care nu au atins de facto acest prag în 
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DECANAT. 

 normele de titular ale departamentelor respective, fără să se genereze posturi vacante sau 

cheltuieli suplimentare). Astfel, toate programele de studiu ale facultății care au fost 

ofertate pentru sesiunea de admitere septembrie 2015 se vor organiza în noul an 

universitar. 

4. S-au reamintit membrilor Consiliului reperele temporale impuse de calendarul alegerilor 

stabilit la nivel de UVT 

(https://www.uvt.ro/files/394f0efd2c6e5bb7efacce889381c2051e35c0b8/) 

și s-a insistat asupra necesității informării tuturor colegilor din facultate, în vederea 

implicării lor în acest proces. 

5. S-a decis orarul activităților care vor avea loc cu ocazia deschiderii festive a noului an 

universitar, după cum urmează: 

Luni, 28 septembrie 2015 

a. Deschiderea pe facultate – Aula Magna (ora 15.00) 

b. Deschiderea la Departamentul de Psihologie – Aula Magna (ora 15.15) 

c. Deschiderea la Departamentul de Asistență Socială – Sala 601 (ora 15.15) 

d. Deschiderea la Departamentul de Sociologie – Amfiteatrul A33 (ora 15.15) 

e. Deschiderea la Departamentul de Științe ale Educației – Amfiteatrul A31 (ora 

15.15) 

S-a solicitat tuturor colegilor din FSP o implicare deosebită în Introduction Week (28.09-

02.10), pentru a putea facilita o bună integrare a studenților din anul I în facultate/UVT. 

6. S-a analizat solicitarea unui grup de studenți (nivel licență, master) de a putea promova, în 

mod excepțional, în anul universitar 2015-2016 cu mai puțin de 30 de credite dobîndite în 

anul universitar tocmai încheiat. Decanul facultății a propus un prag de minimum 20 de 

credite obținute în anul precedent, pentru a promova, cu caracter excepțional, în anul 

universitar ulterior. Propunerea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot 

împotrivă. 

7.  - Consiliul a mandatat reprezentanții Erasmus ai facultății (coordonatorii departamentali) 

să realizeze/avizeze echivalările studenților care au beneficiat de mobilități Erasmus, în 

numele Consiliului. Decizia a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

- În vederea trimiterii dosarului către Senatul UVT și, mai apoi, ARACIS, Consiliul 

facultății a avizat, cu unanimitate de voturi, Raportul de autoevaluare în vederea 

acreditării al programului de studii de licență ”Asistență socială” – ID. 

 

 

 DECAN, 

      Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc 

Timişoara, 25.09.2015  

https://www.uvt.ro/files/394f0efd2c6e5bb7efacce889381c2051e35c0b8/

