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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data 29.01.2015, de la 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 2014-2015
2. Aprobarea metodologiilor pentru finalizarea studiilor (nivel licență și master) la
programele de studii ale facultății (2014-2015)
3. Aprobarea metodologiilor pentru admitere la programele facultății noastre (2015)
La punctul 1 din ordinea de zi a Ședinței CF este descrisă procedura de validare a
rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice din anul universitar 2014-2015,
semestrul I.
Conform demersului legal si calendarului concursurilor, s-au desfășurat 3 concursuri
pe post luni, 26 ianuarie 2015, după cum urmează:
- La Departamentul de Sociologie: postul de Lector, poziția 17 din statul de funcții. S-a
înscris și a concurat un singur candidat, Dl. Matichescu Lupșa Marius. Candidatul a obținut
un punctaj maxim (media notelor 10 (zece)) și votul unanim al membrilor comisiei de
concurs pentru ocuparea postului de Lector.
Se prezintă rezultatul concursului de ocupare a postului de Lector, poziția 17 din statul de
funcții al Departamentului de Sociologie și rezultatul acestui concurs este validat în
unanimitate (13 voturi pentru) de către membrii-cadre didactice din consiliului facultății.
- La Departamentul de Psihologie postul de Lector, pozitia 14 din statul de funcții. S-a înscris
și a concurat un singur candidat, Dl. Sârbescu Paul Fabian. Candidatul a obținut un punctaj
maxim (media notelor 10 (zece)) si votul unanim al membrilor comisiei de concurs pentru
ocuparea postului de Lector.
Se prezintă rezultatul concursului de ocupare a postului de Lector, poziția 14 din statul de
funcții al Departamentului de Psihologie și rezultatul acestui concurs este validat în
unanimitate (13 voturi pentru) de către membrii-cadre didactice din consiliului facultății.
- De asemenea, la Departamentul de Psihologie postul de Lector, poziția 15 din statul de
funcții. S-a înscris și a concurat un singur candidat, Dna. Măgurean Silvia Viorica. Candidata
a obținut un punctaj maxim (media notelor 10 (zece)) și votul unanim al membrilor comisiei
de concurs pentru ocuparea postului de Lector.
Se prezintă rezultatul concursului de ocupare a postului de Lector, poziția 15 din statul de
funcții al Departamentului de Psihologie și rezultatul acestui concurs este validat în
unanimitate (13 voturi pentru) de către membrii-cadre didactice din consiliului facultății.
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La punctul 2 din ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi Metodologiile
pentru studiilor (nivel licență și master) la programele de studii ale facultății (2014-2015)
La punctul 3 din ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi Metodologiile
pentru admitere la programele facultății noastre (2015)

Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
Decanul Facultății de Sociologie și Psihologie

29.01.2015
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