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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data 29.09.2014, de la ora 14.00, în sala 306.
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 15 membri (13 cadre didactice din 14), din efectivul
total de 19 membri.
Ordinea de zi :
1. Aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2014-2015
2. Diverse.

La punctul 1 din ordinea de zi, decanul informează consiliul asupra discuțiilor avute cu
conducerea executivă a UVT, precum și a celor purtate între directorii de departament și
conducerea facultății. Astfel, față de propunerea inițială de structură a statelor de funcții, care
presupunea 10 posturi noi scoase la concurs în anul universitar 2014-2015, s-a ajuns la
varianta asumată de către facultate și universitate cu 7 posturi scoase la concurs, după cum
urmează: 4 posturi de lector la Departamentul de Psihologie, 1 post de conferențiar la
Departamentul de Științe ale educației, 1 post de lector la Departamentul de Sociologie și 1
post de profesor la Departamentul de Asistență socială.
Se supune la vot această soluție convenită între directorii de departamente-conducerea
facultății-conducerea universității, care este aprobată în unanimitate.
Se supun apoi la vot statele de funcțiuni ale departamentelor, în variantele care înglobează
aceste posturi scoase la concurs. Statele de funcțiuni ale tuturor departamentelor, precum și
documentele asociate acestora, se votează în unanimitate.
De asemenea, la propunerea decanului și cu avizul departamentelor de Psihologie și
Asistență socială, Consiliul facultății aprobă cu unanimitate de voturi transferul doamnei
asist.dr. Ramona Bran din statele de funcțiuni ale departamentului de Asistență socială în cel
al departamentului de Psihologie, începînd cu anul universitar 2014-2015.
La punctul 2, decanul facultății supune discuției Consiliului solicitarea unui grup de
studenți de a putea fi înmatriculați în anul superior de studii, dacă au obținut în anul anterior
mai mult de 25 de credite (dar mai puțin de 30 de credite). Solicitarea este respinsă cu
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unanimitate de voturi, întrucît ar genera inechitate (mai mulți studenți care se aflau în această
situație au achitat deja taxele de reînmatriculare în anul pe care nu l-au promovat).
Dl. prof.dr. Florin-Alin Sava a solicitat Consiliului facultății un mandat pentru a promova,
în cadrul Consorțiului Univeristaria, poziția facultății și a departamentului de profil în relația
cu Colegiul Psihologilor din România (CPR). Cererea domnului Sava a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.

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

29.09.2014
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