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DECANAT. 

  

HOTĂRÂREA nr. 9  

a Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie  

 din 24.07.2020 

  Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie, în sedința din data de 24.07.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Aprobarea variantei modificate a calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei 

probelor de concurs, a componenței comisiilor de concurs și de soluționarea contestațiilor, 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aferente semestrului II al anului 

universitar 2020-2021. 

2. Aprobarea propunerii Facultății de Sociologie și Psihologie privind oferta de Discipline 

complementare care formează competențe transversale (DCT) pentru anul universitar 2020-

2021. 

3. Aprobarea modificărilor la calendarul FSP de finalizare a studiilor universitare de 

licență și master, ca urmare a deciziei Senatului UVT privind organizarea unei sesiuni 

extraordinare de examinare pentru studenții din anii finali de la ciclul de licență și master (7-

9 septembrie, cu plata a 250 lei/examinare, cel mult 3 examene). 

4. Aprobarea cererii de susținere a examenului de licență în sesiunea septembrie 2020, 

aferentă anului universitar 2019-2020, a doamnei Petrovsky Daiana Alexandra, 

specializarea Pedagogie, Promoția 2014-2017. 

5. Aprobarea cererii de susținere a examenului de disertație în sesiunea Septembrie 2020, 

aferentă anului universitar 2019-2020, a doamnei Plămădeală (Bejan) Elena, specializarea 

MRU, promoția 2014-2016. 

6. Aprobarea cererii de susținere a examenului de disertație în sesiunea Septembrie 2020, 

aferență anului universitar 2019-2020, a doamnei Nica Cristina Daniela, specializarea 

PMOT, promoția 2014-2016. 

7. Aprobarea cererii de susținere a examenului de licență în sesiunea septembrie 2020, 

aferentă anului universitar 2019-2020, a doamnei Danciu (Bogdan) Ioana, specializarea 

Psihopedagogie Specială, Promoția 2016-2019. 
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8. Aprobarea cererii de susținere a examenului de disertație în sesiunea Septembrie 2020, 

aferență anului universitar 2019-2020, a doamnei Spatariu (Casap) Simona, specializarea 

PECP, promoția 2010-2012. 

9. Aprobarea cererii de susținere a examenului de disertație în sesiunea Septembrie 2020, 

aferență anului universitar 2019-2020, a doamnei Curac Ileana, specializarea PECP, 

promoția 2014-2016. 

10. Aprobarea cererii de susținere a examenului de licență în sesiunea septembrie 2020, 

aferentă anului universitar 2019-2020, a domnului Marta Mircea Gabriel, specializarea 

Psihologie, Promoția 2013-2016. 

11. Echivalarea rezultatelor obținute în mobilități ERASMUS pentru: 

Lazăr Carina Maria – Psihologie; 

Nădejde Maria Isabella - Sociologie 

     Miclăuși Carina Denisa- master MRUAA 

      Drînc Vasile Lucian – master MRUAA 

12. Prezentarea analizei la nivelul Facultății de Sociologie și Psihologie privind liniile 

prioritare ale dezvoltării departamentelor și evoluția resursei umane în mandatul 2020-2024. 

 

 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA 
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