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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și
desfășurarea concursului național „Portret de Supererou”, denumit în continuare „concursul”,
destinat elevilor din clasele XI-XII din unitățile de învățământ preuniversitar din România.
Articolul 2. Cadrul legal:
(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
(2) Carta UVT

CAPITOLUL II
Obiectivele concursului
Articolul 3.
(1) Obiectivul general al concursului „Portret de Supererou” este de a le oferi elevilor
pasionați de psihologie posibilitatea de a reflecta asupra legăturilor dintre
personalitate, valori morale și comportament.
(2) Obiectivele specifice ale concursului sunt următoarele (dacă este cazul):
a) identificarea corectă a principalelor trăsături de personalitate care îi caracterizează
pe eroi
b) originalitatea și creativitatea de care elevii dau dovadă în eseul cu care se înscriu
c) coerența textului și competențele lingvistice.

CAPITOLUL III
Organizarea concursului
Articolul 4. Concursul „Portret de Supererou” are caracter național și se adresează
elevilor din clasele XI-XII, indiferent de profil .
Articolul 5.
(1) Concursul se va organiza în perioada 01.03.2022 – 19.04.2022, de către
Departamentul de psihologie, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității
de Vest din Timișoara.
(2) Concursul constă din următoarea probă - scrierea un eseu de 250-300 de cuvinte în
care e relatată o întâmplare ieșită din comun în care a fost implicat un supererou.
(3) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada 01.03.2022 –
19.04.2022, în regim online (trimiterea lucrărilor pe adresa de email a Departamentului de
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psihologie și anunțarea rezultatelor individual, prin răspuns la email, și afișarea pe site-ul
FSP).

Articolul 6. Înscrierea
(1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin trimiterea lucrării pe adresa de
e-mail: psihologie@e-uvt.ro în perioada 01.03.2022 – 31.03.2022. Eseurile trimise după data
de 31.03.2022 nu vor fi luate în calcul la jurizare.
(2) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții
financiare.
(3) Facultatea de Sociologie și psihologie nu răspunde de erorile de înscriere și nici de
erorile de completare comise de candidați în fișele de înscriere.
Articolul 7. Calendarul concursului
Etapelor desfășurării concursului sunt următoarele:
● Înscrierea participanților prin trimiterea lucrării: în perioada 01.03.2022 –
31.03.2022;
● Desfășurarea probelor de concurs: Anunțul către elevi se trimite în perioada:
01.03.2022 – 15.03.2022. Perioada de înscriere a elevilor: 01.03.2022 –
31.03.2022;
● Corectarea lucrărilor/Evaluarea materialelor trimise de participanți: 01.04.2022 –
07.04.2022
● Afișarea rezultatelor: 08.04.2022, ora 14:00, site-ul FSP
● Depunerea eventualelor contestații: 09.04.2022, ora 14, prin email
psihologie@e-uvt.ro
● Afișarea rezultatelor finale 09.04.2022 și premierea 19.04.2022, la sediul UVT.

CAPITOLUL IV
Desfășurarea concursului
Articolul 8. Ediția a doua a concursului „Portret de Supererou” se desfășoară online
prin email.
Articolul 9. Descrierea probelor de concurs
Eseu cu tema: Portret de supererou (Ediția a doua). Scrie un eseu în care povestești o
întâmplare ieșită din comun/neobișnuită în care a fost implicat un supererou. Descrie
evenimentul și evidențiază trăsăturile de personalitate extraordinare ale eroului. (250-300 de
cuvinte)
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Norme de redactare - Lucrările vor fi redactate în limba română, cu font TNR, 12,
aliniere Justified, margini standard, spațiere 1.5
Criterii de evaluare: Originalitate, creativitate, încadrarea în temă și relevarea trăsăturilor de
personalitate, coerența textului, competențe lingvistice (gramatică și vocabular, exprimare
corectă), respectarea numărului de cuvinte și a normelor de redactare.
Articolul 10.
(1) Eseurile se transmit prin email, fără a exista cerințe speciale.
(2) Timpul de lucru 01.03.2022 – 31.03.2022.
(3) În anunțul care va fi diseminat către elevi pentru identificarea celor interesați va fi
precizat baremul.
Articolul 11.
(1) Pentru studenții cu dizabilități, în baza documentelor doveditoare, probele de
admitere pot fi adaptate în funcție de tipul și severitatea dizabilității. Acestea cuprind
modalități alternative de parcurgere a textului (large print, Braille, lector, cititor de ecran),
timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor etc.
(2) Pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, în baza certificatului de diagnostic
eliberat de organismele competente, la cerere, adaptarea probelor de concurs în cadrul
procesului de admitere, se face prin:
a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat inițial pentru elaborarea
lucrării;
b) în cazul candidaților cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un
membru al comisiei de concurs de la nivelul facultății; subiectele se citesc pe
rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
c) în cazul candidaților cu disgrafie, candidatul are dreptul la evaluare orală sau va
dicta conținutul lucrării către un membru al comisiei de evaluare de la nivelul
facultății;
d) în cazul candidaților cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de
buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.
Articolul 12.
(1) La Departamentul de psihologie, Facultatea de Sociologie și psihologie se
constituie o Comisie de evaluare, responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a
concursului la nivelul facultății și o Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de
Consiliul facultății.
(2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din Prof. dr. Delia Vîrgă,
Lect. dr. Ramona Bran, Asist. cercetare Drd. Cătălina Bunghez
(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt:
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a) parcurgerea eseului
b) stabilirea ierarhiei
(4) Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății este formată din Conf.
dr. Irina Macsinga
(5) Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:
a) parcurgerea eseului
b) stabilirea ierarhiei finale

CAPITOLUL V
REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA
Articolul 13.
(1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor
obținute de fiecare elev în urma participării la probele de concurs, în ordinea descrescătoare a
notelor/mediilor.
(2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea
premiilor, acestea revenind celor mai bine clasați participanți.
(3) Se acordă premiul/diploma ambilor candidați.
(4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a facultății, cu
respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.
(5) În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, participanții pot depune
contestații, prin e-mail, la adresa psihologie@e-uvt.ro
(6) Contestațiile sunt analizate de Comisia de soluționare a contestațiilor constituită
la nivelul facultății, iar rezultatele contestațiilor se afișează în termen de 24 de ore de la data
expirării termenului de depunere a contestațiilor. Decizia comisiei de soluționare a
contestațiilor este definitivă.
Articolul 14. Premiile
Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții:
● Premiul I diplomă și un pachet cu produse promoționale FSP
● Premiul II diplomă și un pachet cu produse promoționale FSP
● Premiul III diplomă și un pachet cu produse promoționale FSP
● 5 diplome de participare
Articolul 15. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT
Se postează eseurile
câștigătoare pe paginile de socializare
departamentului/facultății.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 17.
(1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de Consiliu a Facultății ... din data
de ....
(2) În situația în care la data organizării concursului, pe teritoriul României este
declarată stare de urgență sau stare de alertă nu se modifică nici regulamentul concursului,
nici calendarul de desfășurare.
(3) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății,
cât și pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul
Facultății de Sociologie și psihologie.

