
 

 

Telefon: 0256-592.303 
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

.. 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE. 
 
 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
Tel./Fax: +40256-592.320, www.fsp.uvt.ro. 

. 

 

DECANAT. 

 
HOTĂRÂREA nr. 22 

a Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie  

din 15.01.2021 

 Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie, în sedința din data de 15.01.2021 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Aprobarea Calendarului privind examenul de finalizare de studii de Licență la Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, pentru anul universitar 2020-2021. 

2. Aprobarea Calendarului privind examenul de finalizare de studii de Master la Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, pentru anul universitar 2020-2021. 

3. Aprobarea criteriilor suplimentare ale Facultății de Sociologie și Psihologie privind acordarea burselor pentru 

studenți (Anexă la Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 

la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara). 

4. Aprobarea comisiei de evaluare a activităților de voluntariat din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie, an universitar 2020 -2021. 

Comisia propusă: 

Conf. univ.dr. Mihai PREDESCU (prodecan strategie academică) – președinte comisie 

Conf. univ. dr. Theofild LAZĂR – (prodecan relații cu studenții, relații internaționale și probleme 

administrative) - membru 

Daria Elena Negrea (student reprezentant OSUT) – membru 

Darius ȚEPERDEL (student consilier FSP) – membru 

5. Aprobarea Regulamentelor pentru concursurile destinate elevilor propuse de departamentele facultății 

pentru semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. 

6. Aprobarea Strategiei Facultății de Sociologie și Psihologie, pentru anul calendaristic 2021, de susținere financiară 

a activităților care conduc la îndeplinirea indicatorilor finanțării de bază și finanțării suplimentare cu următorul 

amendament este permisă realocarea de la o categorie la alta în urma aprobării Consiliului facultăţii. 

7. Aprobarea tipului susţinerii (online sau fizic) respectiv linkul pentru susţinerea online respectiv sala 

pentru susţinerea fizică) de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de cercetare 

aferente semestrului I al anului universitar 2020 – 2021. 

                                                                      DECAN, 

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA 
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