EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL
ȘEDINȚEI CONSILIULUI FACULTĂȚII
din data de 30.03.2016
Ordinea de zi:
1.Consultarea Consiliului Facultății cu privire la candidaturile la funcțiile de
prodecani;
2.Precizări cu privire la modificările aduse Regulamentelor de admitere nivel
licență șI master și Regulamentelor de finalizare a studiilor nivel licență și master;
3.Plata cu ora-efectuarea orelor în regim plata cu ora de către titulari UVT la
alte instituții;
4.Diverse
La punctul 1 D-na Decan Lect.univ.dr. Mariana Crașovan prezintă candidaturile
pentru funcțiile de prodecani: Conf.univ.dr. Coralia Sulea, Conf.univ.dr Ciprian
Pânzaru, Lect.univ dr.Theofild Lazăr.
Decanul stabilește atribuțiile care revin fiecărui candidat în parte:
1.Conf. univ. dr. Coralia Sulea – Cercetarea științifică, promovarea
personalului didactic și comunicarea instituțională.
2.Conf. univ. dr. Ciprian Pânzaru –
Relațiile cu studenții, relațiile
internaționale și problemele administrative
3.Lect. univ. dr. Theofild Lazăr – Programele academice și managementul
calității.
Cei trei candidați își prezintă candidatura la funcția de prodecan.
Consiliul Facultății își exprimă poz iția în mod individual, prin vot direct secret și
egal.
Rezultatele voturilor exprimate sunt următoarele:
 Conf. univ. dr. Coralia Sulea: 10 voturi pentru, 2 abțineri, 0 împotrivă;

 Conf. univ. dr. Ciprian Pânzaru: 10 voturi pentru, 2 abțineri, 0 împotrivă;
 Lect. univ. dr. Theofild Lazăr: 11 voturi pentru, 1 abținere, 0 împotrivă.
După consultarea Consiliului Facultății, decanul desemnează prodecanii .
2. Decanul Facultății de Sociologie și Psihologie prezintă și supune votului
Consiliului ca cele 5 locuri bugetate (cuprinse în locurile bugetate alocate
facultății) pentru candidații cu situații speciale să fie repartizate după cum
urmează: Asistență Socială – 2locuri, Psihologie – 1 loc, Sociologie – 1 loc, Științe
ale Educației – 1loc. În cazul în care aceste locuri nu vor fi ocupate, ele vor fi
direcționate în interiorul domeniului-specializarii.
Consiliul Facultății votează în unanimitate aeastă propunere.
S-a votat de către Consiliu(în unanimitate) introducerea în Regulamentul de
admitere posibilitatea admiterii cu ajutorul mijloacelor electronice ce asigură
comunicarea audio- video, doar în cazuri excepționale, pe baza unei cereri
pe platforma E – learning a UVT (httt://elearning.e-uvt.ro). Documentația tehnică
și ghidurile de logare pentru cadre didactice și studenți sunt disponibile la această
adresă. Termen de logare pentru cadre didactice este 08.04.2016.
Totodată se recomandă informarea studenților din anii terminali
(licență/master) despre obligativitatea logării pe platformă, încărcării lucrării și
prezentarea raportului de similaritate la predarea lucrărilor. Informarea
studenților se face de către coordonatorul de licență/ disertație, tutorii de an și
coordonatoril de practică în relație cu licența/ disertația (unde este cazul)
Referitor la stabilirea procentului de similaritate s-a sugerat verificarea
acestuia și la alte universități care folosesc asfel de programe și introducerea în
sistem spre verificare a unor lucrări din anii anteriori. Consiliul a sugerat ca această
inițiativă să fie pilotată.
Fiecare departament va stabili procentul maxim de similaritate admis
pentru specializările din cadrul Domeniului.
3. Decanul facultății informează consiliul că orice cadru didactic titular al
facultății care dorește să desfășoare activități didactice în instituții în afara UVT
trebuie să aibă votul Consiliului Facultății și Senatului Universității de Vest din
Timișoara.
Consiliul Facultății aprobă cererile următoarelor cadre didactice Conf. univ.
dr. Venera Bucur, Prof. univ. dr.Ana Muntean, Lect. univ. dr. Ciprian Obrad, Lect.
univ. dr. Mihai Predescu, Lect. univ. dr. Sorin Predescu de a preda la Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reșița, precum și cererea D-nei Lect.univ.dr.Ioana Dârjan la
CCD Timiș.

4. Consiliul Facultății validează în unanimitate propunerea Departamentului
de Psihologie de ofertare a programului postuniversitar “Consiliere prenatală,
parenting și atașament sănătos”.
Consiliul stabilește că ziua de desfășurare a ședințelor să fie a doua miercuri
din lună, ora 11.20.
Departamentul de Asistență Socială trebuie să -și aleagă un alt reprezentant
în Consiliul Facultății având în vedere validarea D-lui Lect. univ. dr. Theofild Lazăr
în funcția de PRODECAN.

Întocmit,
Maria Popa

