..

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 25.09.2013, ora 9.30, sala 334
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 15 membri (14 cadre didactice din 14), din efectivul
total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Pregătirea începutului anului universitar 2013-2014 (deschidere, organizare, orare).
2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice din semestrul II al
anului universitar 2012-2013
3. Rezultatul admiterii 2013
4. State de funcții pentru anul universitar 2013-2014
5. Diverse
Omis cele de omis
La punctul 1 din ordinea de zi, domnul prodecan, Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe, propune
următorul grafic al deschiderii anului universitar:
-

pe întreaga facultate – Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 12.0012.15.

-

pentru ”Psihologie” - Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 12.1513.15

-

pentru ”Științele educației” – Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora
13.15-14.15

-

pentru ”Asistență socială” – Amfiteatrul A33 (etaj 3, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora –
ora 12.15-13.15

-

pentru ”Sociologie” - Amfiteatrul A33 (etaj 3, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 13.1514.15

Propunerile sunt votate în unanimitate.

La punctul 2 aflat pe ordinea de zi, doamna prodecan Lect.dr. Mariana Crașovan
descrie procesul de concurs care a avut loc în departamentele noastre și procedurile specifice
care l-au însoțit, prezentînd și punînd la dispoziția Consiliului dosarele de concurs.
Se citesc adresele nr. 1167, 1168 si 1169/25.09.2013 ale candidaților Gavreliuc Alin
(pentru postul de profesor 4, Psihologie), Sava Florin-Alin (pentru postul de profesor 5,
Psihologie) și Pânzaru Ciprian (pentru postul de conferențiar 7, Sociologie), care se declară
de acord cu rezultatul concursului și care declară, totodată, că nu vor depune contestații
pentru rezultatul înregistrat la posturile respective. În consecință, doamna prodecan Crașovan
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propune validarea rezultatelor concursurilor pentru posturile indicate mai sus, conform
metodologiei proprii UVT.
Pentru postul de lector 13 de la Departamentul de Științe ale Educației, dna. prodecan

Crașovan consultă Consiliul facultății asupra următoarei opțiuni: întrucît au existat doi
candidați pe un post și întrucît ne aflăm în perioada în care încă se mai pot depune contestații
asupra rezultatelor concursului, validarea rezultatelor concursului este condiționată de
nedepunerea în termen (pînă în 27.09) a unei contestații. În cazul în care o asemenea
contestație se va depune totuși, Consiliul va fi convocat din nou pentru a delibera, după ce
Comisia desemnată pentru soluționarea contestațiilor se va pronunța (data propusă pentru
convocarea Consiliului: sîmbătă, 28.09, ora 16.00). Consiliul facultății aprobă în unanimitate
această procedură propusă.
Apoi, doamna prodecan citește referatele comisiilor de specialitate pentru fiecare post
în parte și supune la vot validarea concursurilor. Rezultatul votului este redat mai jos:
Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din
Timișoara a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, după cum
urmează:
Nr.
crt.

Departamentul

1
2
3

Psihologie
Psihologie
Sociologie

4

Științe ale
Educației
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Postul – poziția
în statul de
funcțiuni al
Departamentului

Profesor, poziția 4
Profesor, poziția 5
Conferențiar,
poziția 7
Lector, poziția 13

2

Numele, prenumele
candidatului recomandat
de Comisia de Concurs
să i se acorde titlul
didactic şi de asemenea,
să ocupe postul pentru
care a candidat

Nr. total
cadre
didactice
în
Consiliul
Facultății

Gavreliuc Alin
Sava Florin-Alin
Pânzaru Ciprian

14
14
14

Bersan Otilia

14

Nr.
cadre
didactice
prezente

Nr. cadre didactice care au
votat

pentru

abțineri

contra

14
14
14

14
14
14

-

-

14

14

-

-
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La punctul 3 din ordinea de zi, dl. decan prezintă situația la zi a admiterii: se contată
cum pe ansamblul facultății numărul de studenți înscriși la nivel de licență este chiar mai
ridicat decît în anul trecut, dar sensibil mai redus la nivel de master (pe ansamblul facultății
avem aproximativ 100 de studenți mai puțin înmatriculați pe toți anii de studiu). S-a constatat
funcționalitatea procedurii de selecție a masteratelor pe baza metodologiei aprobate de către
Consiliul facultății, care a generat ofertarea a 2 programe de master la Departamentul de
Asistență socială, 1 la Sociologie, 2 la Științele educației și 3 la Psihologie.
La punctul 4 din ordinea de zi dl. decan constată că nu suntem în măsură să votăm
statele de funcțiuni, întrucît pe ansamblul facultății generăm un deficit de aproximativ

587000 lei, iar în situația actuală a UVT este necesară diminuarea drastică a deficitului. Se
prezintă statele de funcțiuni ale tuturor departamentelor și se sugerează soluții pe termen scurt
(pentru departamentele pe deficit: renunțarea scoaterii de posturi la concurs, multiplicarea cu
ore convenționale a posturilor de titular pînă la limita legală de 16 ore și diminuarea pînă la
eliminare a posturilor vacante), pe termen mediu și lung (mărirea veniturilor prin
îmbunătățirea și promovarea ofertei de Resurse Umane la Sociologie, mărirea capacității de
școlarizare la Asistență socială – zi, în urma vizitei ARACIS <la 75 de studenți/an> și
revitalizarea învățămîntului la distanță, mărirea capacității de școlarizare la PIPP, evaluarea
oportunității realizării unui program de PIPP la ID, la Științele Educației), însoțite de
atragerea de resurse de la beneficiari externi, care să finanțeze posturile neacoperite din
veniturile atrase de departamente și care să ne centreze pe o strategie de dezvoltare, nu de
supraviețuire. În urma întîlnirii operative cu conducerea UVT din 26.09 și a Consiliului de
administrație al UVT din 27.09 vom adopta acele măsuri convenite cu echipa managerială a
UVT care vor putea echilibra (măcar parțial) veniturile facultății (termen: 30.09.2013), ceea
ce ne va pune în situația de a rediscuta și vota, în proxima ședință de Consiliu, statele de
funcțiuni și documentele aferente.
La punctul 5.a. din ordinea de zi, dl. decan prezintă solicitarea adresată Consiliului
facultății de către un grup de studenți din anul 1 și 2 (îndeosebi de la Psihologie, dar și de la
Sociologie) de a putea promova în anul 2 și 3, în anul universitar în curs (2012-2013), prin
obținerea a 25 de credite, în loc de 30 de credite, așa cum prevede Regulamentul activității
profesionale a studenților din UVT. Se prezintă efectele acestei decizii asupra bugetelor (prin
reînmatricularea în 2013-2014 a unor studenți care altfel ar fi fost exmatriculați sau nu ar fi
putut promova anul). Se insistă asupra caracterului excepțional al deciziei, care are impact
asupra studenților de la nivel de licență în anul universitar în curs, fără să fie în intenția
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Consiliului facultății să generalizeze aceste practici. Consiliul votează cu 10 voturi pentru, 4
împotrivă și 1 abținere această propunere.
La pct. 5.b. din ordinea de zi dl. decan supune votului solicitarea doamnei
Prof.univ.dr. Anca Munteanu, avizată de directorul de departament, de a continua colaborarea
cu facultatea noastră în regim de plata cu ora, pentru anul universitar 2013-2014. Solicitarea
este aprobată în unanimitate.
La punctul 5.c. din ordinea de zi, domnul decan supune la vot propunerea
departamentului de Psihologie de acordare a titlului de profesor emerit doamnei Prof. univ.

dr. Anca Munteanu, care a atins vîrsta de pensionare, conform articolului nr. 75 din
Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT, ca un
semn simbolic al recunoașterii contribuției sale științifice și didactice excepționale la
dezvoltarea instituțională a facultății și a universității. În favoarea acestei propuneri, care este
asumată de către Consiliul facultății, au votat favorabil toți cei 15 membri ai consiliului
prezenți.
La punctul 5.d. se prezintă memoriul justificativ al doamnei Conf.univ.dr. Corina Ilin
adresat Consiliului facultății (v. Anexa 1) pentru utilizarea sumei de 79485.19 lei obținute în
cadrul proiectului PN-II-207 EU/Capacități, care precizează destinațiile cheltuielilor vizate
(personal administrativ, pregătirea conferinței IAPS 2014, masteratul OOHP, sume la
dispoziția decanatului). Consiliul facultății aprobă în unanimitate propunerea doamnei Ilin, cu
alocările respective.
La punctul 5.e. se precizează că pe baza Regulamentului de întocmire a planurilor de
învățămînt din UVT aprobat de către Senat, începînd cu anul 2013-2014 facultățile trebuie să
introducă disciplina „Educație fizică” (1 oră de seminar pe săptămînă/1 credit) pe întinderea a
4 semestre la nivel de licență (”disciplină cu caracter obligatoriu, în afara curriculei
programului de studii”), motiv pentru care facultatea va realiza comenzi specifice către
Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru toate grupele anului 1 de la specializările active
la nivel de licență.

Prodecan,
Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe

25.09.2013
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Anexa 1

In atentia Consiliului Facultatii de Sociologie si Psihologie
MEMORIU JUSTIFICATIV
Conform procesului verbal al Consiliului Facultatii de Sociologie si Psihologie din 23. 01.
2013 (vezi http://www.socio.uvt.ro/wp-content/uploads/2012/04/23-01-2013.pdf) procedura
pentru gestionarea resurselor financiare provenite din cota parte din regia relocată de către
UVT către directorii proiectelor de cercetare care au obținut această finanțare a fost aprobată
în unanimitate de către Consiliul facultății.
Conform acestei decizii a Consiliul Facultatii de Sociologie si Psihologie, sumele de bani
sunt 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.
In cadrul proiectului PN-II-207 EU /CAPACITATI Modulul III / Cofinantarea participarii
Romaniei la Programul PC7 / (sursa3029), cu titlul LOCAW - Low carbon at Work:
Modelling agents and organisations to achieve transition to alow carbon Europe conform
devizului cadru antecalcul este prevazuta suma de 109.337,26 lei la categoria „Cheltuieli
indirecte” (regie).
Conform notei contabile interne nr. 171/29.07.2013 din contul 5003 CERCETARE s-a virat
in contul 504601 VENITURI cu explicatiile: C/V regie / CTR 207 Eu / 2013 resp. ILIN
CORINA / SURSA 3029 suma de 79,495.19 lei urmand ca diferenta de 28984,07 lei sa fie
virata la sfarsitul proiectului.
În acest sens, propun, argumentez si supun aprobării Consiliului Facultatii urmatoarea
modalitate de utilizare a sumei de 79.495.19 lei (care se află în contul facultății), pentru care
vor fi operate cheltuieli pînă la sfîrșitul anului 2013:
I. De a aloca suma de 8957,78 lei lei în vederea plăților pentru personalul administrativ
din UVT, angrenat în derularea proiectului, fără modificarea bugetului acestuia.
II. De a aloca suma de 58837,41 lei pentru asigurarea pregatirii, organizarii, derularii
conferintei IAPS2014. Organizarea celei de a 23 Conferinta IAPS in Timisoara,
23-27 Iunie 2014 este momentul de varf al grupului de studii si cercetari
psihologice in domeniul psihologiei environmentale. Dupa 12 ani de la initierea
acestor studii in Timisoara si Romania, UVT, FSP, Departamentul de Psihologie
prin intermediul Grupului de Studii privind Relatia Oameni – Environment a
obtinut aceasta importanta confirmare a celor 12 ani de demersuri concertate in
domeniul psihologiei environmentale. Suma – incadrata in categoria serviciilor de
reuniuni şi conferinţe va contribui la: cazare, masa, transportul persoanelor
invitate, keynote speakeri si IAPS Board, pregatire, organizare si derulare
evenimente de diseminare, consultanta, organizare sedinte de lucru intermediare,
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asigurare cofee-breakuri, cocktail de primire si cina festiva pentru aprox. 400 de
invitati, asigurarea vizitelor tematice etc.

III. De a aloca suma de 5400 lei la dispozitia masteratului OOHP, in vederea asigurarii
deplasarii, cazarii, diurnelor invitatilor.
IV. De a aloca suma de 6300 lei la dispozitia decanatului, pentru cheltuieli legate de
deplasări, sau alte cheltuieli curente necesare bunei functionari a facultății
(furnituri de birou, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional etc).

Va multumesc anticipat,
Primiti intreaga mea consideratie,
Director proiect
LOCAW PC7 / PN – II - capacitati - 207 EU
Conf. univ. dr. Corina Ilin

Timisoara, 6.09.2013
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