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EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI
CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 28.05.2012
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 13 membri, din cei 19 membri cu drept de vot ai
consiliului Facultăţii de Sociologie și Psihologie.
Ordinea de zi :
1. Planuri de învăţământ;
2. Pregătire admitere 2012;
3. Oportunitatea organizării masteratelor didactice;
4. Strategia de cercetare - repere;
5. Aprobarea comisiilor Consiliului Facultăţii (comisia pentru cercetare ştiinţifică, comisia
de etică, comisia pentru managementul calității, comisia pentru comunicare
instituțională, comisia pentru programe academice și resurse umane, comisia pentru
relația cu studenții)
6. Aprobarea comisiilor pentru licenţă şi disertaţie;
7. Diverse.
D-nul Decan, Conf. univ. dr. Alin Gavreliuc deschide ședința cu punctul 1 de pe ordinea de
zi, referitor la planurile de învăţământ. Se precizează că se doreşte regândirea şi reconstruirea
planurilor de învăţământ pe baza unui nou regulament, aprobat la nivelul Consiliului de administraţie
şi al Senatului.
Principiile pe baza cărora se vor reforma planurile de învăţământ sunt următoarele:
● o calificare se obţine cu 180 de credite;
● introducerea unui set de discipline ce vizează formarea de competenţe transversale (ca
discipline opţionale), care să fie alese atât din interiorul facultăţii cât şi din afara acesteia;
● la nivelul UVT se va constitui o listă de discipline opţionale ce vizează formarea unor
competenţe transversale, iar consiliul facultăţii va selecta din această listă disciplinele opţionale; în
cazul în care un student doreşte să contracteze o disciplină ce nu se regăseşte în lista menţionată mai
sus, acesta o poate contracta doar cu aprobarea şefului de departament;
● datorită dificultăţii alegerii opţionalelor în primul an de studiu, se recomandă în primele
două semestre introducerea ”limbilor moderne”, ca discipline care furnizează precumpănitor
competențe transversale.
S-a discutat completarea grilei nr. 2 RNCIS (corelare între competenţe, credite, conţinuturi,
teme, ocupaţii), având ca termen de finalizare data de 8 iulie 2012. S-au stabilit principalii
responsabili din partea fiecărui departament, astfel:
- Psihologie: Conf. univ.dr. Irina Macsinga, Conf. univ. dr. Ramona Paloş
- Asistenţă Socială: Conf. univ.dr. Jinaru Adrian
- Ştiinţe ale Educaţiei: specializarea Pedagogie - Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu
specializarea Ped. Înv. primar şi preşcolar - Conf.univ.dr. Liliana
Danciu
specializarea Psihopedagogie specială - Lect. univ. dr. Mihai
Predescu
- Sociologie: Lect. univ. dr. Delia Nadolu
Această grilă se va completa pe planurile de învăţământ în vigoare, în situația în care până la
data precizată (08.07.2012) nu se va definitiva la nivelul UVT procesul de întocmire a noilor planuri
de învățământ.
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Omis cele de omis
La punctul 2 a fost validată, cu unanimitate de voturi, componența comisiilor de admitere
pentru întreaga Facultate şi pe fiecare Departament în parte (vezi link).

Omis cele de omis
La punctul 3 s-a discutat oportunitatea dezvoltării unor programe de masterate didactice, pe
domenii, imediat ce legea o va permite. Decanul facultății a realizat o informare privitoare la stadiul
aplicării OM 3841/26.04.2012 și a descris dificultățile – calificate ca insurmontabile de către Consiliul
de Administrație al UVT – de demarare, o dată cu începutul anului universitar 2012-2013, a acestor
programe de masterat. Pe de altă parte, Consiliul facultății a decis ca opțiune strategică realizarea unor
asemenea masterate didactice începînd – cel tîrziu - cu anul universitar 2013-2014.

Omis cele de omis
La punctul 4 domnul Decan propune o procedură prin care echipa executivă să genereze în
termen de 3 luni de la dobândirea mandatului, un plan cadru al strategiei de dezvoltare a Facultăţii, iar
comisia de cercetare ştiinţifică a consiliului facultăţii trebuie ca în termen de 6 luni să definitiveze
strategia de cercetare ştiinţifică (septembrie 2012), care să devină operațională o dată cu noul an
universitar (1 octombrie 2012) și să fie implementată de noua echipă executivă pe parcursul unui
mandat de 4 ani (2012-2016). Consiliul facultății aprobă în unanimitate această procedură. Echipa
executivă realizează prima etapă a noii proceduri, furnizând spre dezbatere noul plan cadru de
dezvoltare al cercetării din Facultatea de Sociologie și Psihologie (documentul poate fi consultat aici).

Omis cele de omis
La punctul 5 se validează cu unanimitate de voturi compoziția următoarelor comisii: comisia
pentru cercetare ştiinţifică, comisia de etică, comisia pentru managementul calității, comisia pentru
comunicare instituţională, comisia pentru programe academice și resurse umane, comisia pentru
relația cu studenţii (compoziția comisiilor poate fi consultată aici).

Omis cele de omis
La punctul 6 se validează cu unanimitate de voturi compoziția comisiilor de licenţă şi
disertaţie din sesiunile iulie-septembrie 2012 (compoziția comisiilor poate fi consultată aici - licenta si
aici - disertatie).
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