
 

 

 

 PAGINA  |                                                                                                                                          Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

1 

.. 

         FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
 Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.socio.uvt.ro. 

. 

 

DECANAT. 

 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data de 25.02.2013, ora 9.00, sala 334 

 
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 15 membri (13 cadre didactice din 14), din efectivul total de 19 

membri. 

 

 

Ordinea de zi: 

1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din semestrul I, 

an universitar 2012-2013 

2. Informare privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din 

semestrul al II-lea, an universitar 2012-2013 

3. Calendarul finalizării planurilor de învăţământ la programele de studii de la nivel licenţă, 

conform prevederilor Regulamentului de întocmire a plnurilor de învăţământ, apreobat în 

Senatul UVT 

4. Auditul intern al programelor de studii 

5. Metodologia de admitere pentru anul universitar 2013-2014 

6. Diverse 

 

 
 

1. La punctul 1 al ordinii de zi s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii validarea rezultatelor 

concursului pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 16, disciplinele: Fundamentele Psihologiei I, 

Fundamentele Psihologiei II, Psihologie Educaţională şi a postului de Lector, poziţia 17, disciplinele: 

Analiza datelor în cercetarea psihologică. Psihodiagnostic şi evaluare clinică, Psihoterapie cognitiv-

comportamentală,  din statul de funcţii al Departamentului de Psihologie.  

 Consiliul a analizat rapoartele comisiilor de concurs și dosarele candidaților și a constatat 

respectarea procedurilor în vigoare. 

 Votul comisiei de concurs, precum şi votul Consiliului Facultăţii exprimat în cadrul sedinţei 

privind validarea rezultatelor concursului, sunt după cum urmează: 

 

Nume şi 

prenume 

candidaţi 

COMISIA DE CONCURS CONSILIUL FACULTĂŢII 

Efectiv Voturi Efectiv 

cadre 

didactice 

Voturi cadre didactice 

Total P C+A Total P C+A 

Costea Roxana 

Andreea 

5 5 5 0 14 13 13 0 
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Nume şi 

prenume 

candidaţi 

COMISIA DE CONCURS CONSILIUL FACULTĂŢII 

Efectiv Voturi Efectiv 

cadre 

didactice 

Voturi cadre didactice 

Total P C+A Total P C+A 

Tulbure 

Bogdan Tudor 

5 5 5 0 14 13 13 0 

 

Pe baza voturilor exprimate, Consiliul Facultăţii validează rezultatul concursului pentru postul de 

Lector, poziţia 16 din statul de funcţii al Departamentului de Psihologie, nominalizând candidatul 

câștigător:  Costea Roxana Andreea, şi înaintează Senatului UVT această propunere, în vederea validării la 

nivelul universității.  

Pe baza voturilor exprimate, Consiliul Facultăţii validează rezultatul concursului pentru postul de 

Lector, poziţia 17 din statul de funcţii al Departamentului de Psihologie, nominalizând candidatul 

câștigător:  Tulbure Bogdan Tudor, şi înaintează Senatului UVT această propunere, în vederea validării la 

nivelul universității.  

 

2. D-l Decan a precizat că va începe procedura de scoaterea a posturilor didactice la concurs 

pentru semestrul II, anul universitar 2012-2013, iar pentru aceasta solicită directorilor de 

departamente să elaboreze memoriul specific care justifică oportunitatea scoaterii la concurs a 

posturilor respective.  

 

3. Referitor la  Regulamentul de întocmire al planurilor de învăţământ, d-l decan face o scurtă 

informare ce vizează principalele elemente ale regulamentului, după cum urmează: studierea 

limbilor străine pe perioada a 4 semestre / recunoaşterea certificatelor internaţionale de 

competenţe lingvistice; introducerea disciplinei educaţie fizică, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 

credit/semestru, cu o formă de evaluare admis/respins, evaluare ce nu va influenţa promovarea 

unui an de studiu, dar va fi luată în calcul la finalizarea parcursului educaţional al studentului; 

reducerea numărului de ore pe săptămână la minim precizat de ARACIS (20 de ore); alegerea a 

trei discipline opţionale, cu statut de discipline complementare (ce dezvoltă îndeosebi competenţe 

transversale) ce pot fi alese de student din interiorul facultăţii (din afara domeniului) sau de la alte 

facultăţi din UVT. În acest sens, domnul decan a consultat directorii departamentelor pentru a 

stabili data de 4 martie drept dată până la care aceştia vor identifica în oferta curriculară acele 
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discipline ce dezvoltă competenţe precumpănitor transversale şi pot fi ofertate către studenţii 

specializărilor din facultatea noastră sau din interiorul UVT. S-a întărit ideea că cele trei discipline 

ce contribuie la formarea unor competenţe transversale nu influenţează traseul de formare al 

studenţilor.  

S-a subliniat necesitatea ca toate departamentele să-şi analizeze oferta curriculară şi să 

realizeze modificările ce se impun în planurile de învăţământ, conform noului Regulament,  până 

la data de 11 martie 2013.  

 

4. În ceea ce priveşte procesul de audit intern al programelor de studii, s-a menţionat faptul că 

toţi membrii Consiliului au primit situaţia programelor nivel licenţă din FSP. Se constată că 

”starea de fapt” nu este tocmai una îmbucurătoare, în ceea ce priveşte numărul de studenţi şi rata 

mare a abandonului, iar d-l decan a subliniat necesitatea construirii unor trunchiuri comune, 

concentrarea resurselor, flexibilizarea planurilor de învăţământ.  

S-a menţionat că în perioada imediat următoare va demara procesul de audit intern pe facultăţi.  

S-a accentuat ideea de a realiza în cadrul unor domenii cel puţin două semestre de trunchi comun, 

pentru a reduce deficitul financiar foarte mare. Astfel, ţinta facultăţii noastre este ca în anul 

universitar 2013-2014 departamentul de Psihologie să își conserve excedentul (de aproximativ 

400000 lei), departamentul de Asistenţă Socială să ajungă la un buget echilibrat (0), iar 

departamentele de Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie să nu înregistreze deficite mai mari de 200 

000 lei/departament.  

 

5. Metodologie admitere an universitar 2013-2014. 

Metodologie admitere licenţă 

D-l decan a prezentat succint situaţia din CA în care s-a discutat oportunitatea şi necesitatea 

introducerii unor probe de admitere în UVT. Astfel, în Consiliul Facultăţii din 23.01.2013, s-au 

votat probele de admitere la fiecare din cele 4 departamente ale FSP. Dat fiind faptul că nu toate 

facultăţile din UVT au optat pentru introducerea unei probe de admitere la nivel de licenţă, d-l 

decan a informat Consiliul FSP asupra acestei situații și a solicitat o poziție a Consiliului pe tema  

în discuție. Totodată, conducerea executivă a FSP a susţinut oportunitatea unor probe de admitere 

la nivelul FSP, având în vedere considerentele strategice asumate de UVT, precum și nevoia de 

consecvență în propriile decizii ale FSP. 
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D-l Prorector Ştefea a precizat că pentru prestigiul UVT este oportună introducerea unor probe 

de admitere, nivel licenţă, dar hotărârea aparţine Consiliului Facultăţii. 

S-au adus obiecţii referitoare la existenţa/inexistenţa unor probe de admitere de către 

facultăţi/specializări din acelaşi domeniu (în domenii ”învecinate”, precum drept, ştiinţe politice, 

ştiinţe economice).  

 

S-au supus la vot următoarele: 

- conservarea deciziei iniţiale (introducerea unei probe de admitere la toate specializările FSP), cu 

varianta mandatării conducerii executive a FSP de a-și reconsidera poziția în cazul în care alte 

facultăți din aria noastră disciplinară mai largă (ex. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie și 

Științe ale Comunicării, Facultatea de Drept) vor vota în consiliile facultăților lor renunțarea la 

probe de admitere. În varianta în care aceste facultăți vor avea și ele probe de admitere în 

metodologia specifică proprie, FSP va păstra probele de admitere votate în consiliul anterior, cu 

excepţia specializării Asistenţă Socială ID (unde admiterea se va realiza pe bază de dosar) - 8 

voturi pentru (propunere acceptată cu majoritate de voturi). 

- renunţarea la probele de admitere la toate specializările din FSP, indiferent de decizia altor 

facultăți - 5 voturi (propunere respinsă) 

 

La Asistenţă Socială ID, admiterea se va face pe bază de dosar, cu luarea în calcul a 

medieic de la examenul de bacalaureat - 15 voturi. 

 

Metodologie admitere master 

D-l decan a prezentat pe scurt principalele elemente ale metodologiei de admitere la programele 

de master, respectiv: 

- organizarea a două sesiuni de admitere (iulie, septembrie), cu posibilitatea ca studenţii să-şi 

confirme locul încă din sesiunea iulie 2013; 

- realizarea celei de-a doua sesiuni de admitere în luna septembrie, pentru programele masterale 

care nu şi-au ocupat locurile/cifra de şcolarizare în sesiunea iulie. 

- un departament poate demara programe masterale dacă numărul de studenţi care au confirmat 

este de minim 30/ program masteral.  
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- în cazul în care în cadrul unui departament niciun program masteral nu reuneşte 30 de studenţi 

confirmaţi, respectivul departament va lua decizia derulării unui singur program masteral, prin 

reunirea studenţilor de la celelate programe din cadrul departamentului; 

- dacă un program masteral are un număr de 30 de confirmări, iar la alte două sau trei programe 

masterale are un număr insuficient de candidaţi, departamentul va decide care program masteral 

va funcţiona, cu condiţia colectării unui număr minim de 20 de studenţi confirmaţi la respectivul 

program. 

- excepţie de la aceste precizări fac masteratul OOHP (Psihologie) şi masteratul de Antropologie 

culturală (Sociologie) – unde pragul minim este de 15 studenţi confirmaţi.  

Metodologia va fi trimisă membrilor Consiliului, cu recomandarea de a fi parcursă şi a oferi 

feed-back (adresat în scris/electronic decanatului) pînă în data de 04.03.  

Dl. lect.univ.dr. Mihai Predescu propune ca masteratele interdepartamentale (precum cel 

construit împreună de către Departamentul de Științe ale educației și Psihologie) să dobîndească 

un statut special și să fie încurajate prin diverse facilități (începînd de la promovare, pînă la 

susținere instituțională privileagiată). Propunerea este aprobată în unanimitate de către Consiliul 

FSP.  

 

6. Diverse:  

S-a precizat că şedinţele Consiliului Facultăţii vor avea loc în zilele de luni, 9.30-11.10, în săli ce 

vor fi comunicate în prealabil.  

În sălile  301, 306, 334, 304  vor fi montate videoproiectoare.  

În data de 5.03.2013 va avea loc Adunarea Generală a Facultăţii, sala A33, ora 14-16, în prezenţa 

echipei executive a UVT.  

 

 

 

 

 

 Decan, 

Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc 

25.02.2013 

 


