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PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI  

DE PROIECTE DE CERCETARE-ACȚIUNE 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

Ediția 2021 

 

Precizări generale  

 

Prin organizarea unei competiții de proiecte de cercetare-acțiune la nivelul Facultății de 

Sociologie și Psihologie, ne propunem să dezvoltăm un cadru instituțional care să faciliteze 

elaborarea și implementarea unor proiecte cu impact direct la nivel organizațional și/sau comunitar.  

 

Competiția de proiecte de cercetare-acțiune va fi organizată anual pentru a se poate bucura 

de constanță și continuitate, iar prin experiența câștigată de la un an la altul, ne propunem să putem 

oferi răspunsuri și soluții cât mai adecvate la problemele organizaționale sau comunitare ce vor face 

obiectul acestui demers.  

 

În anul 2021, va fi finanțat 1 proiect de cercetare-acțiune la nivelul FSP, tema propusă pentru 

acest an fiind: Riscuri și oportunități pentru educație în contextul pandemiei. 

 

Reguli privind organizarea competiției de proiecte de cercetare - acțiune  

1.1. Criterii de eligibilitate 

a) Competiția se adresează cadrelor didactice,  asistenților de cercetare, doctoranzilor, 

masteranzilor și studenților din cadrul FSP 

b) Proiectul propune o analiză și o soluție în raport cu tematica propusă de decanat pentru 

anul 2021. 

 

1.2. Cererea de finanțare 

a) Informații generale 

• Titlul proiectului  

• Rezumatul  (maxim 200 de cuvinte) 

• Coordonatorul de proiect  

• Componența echipei de cercetare (nume, prenume, departament) 

• Cuvinte cheie  
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• Durata proiectului: minim 3 luni, maxim 6 luni 

• Buget total solicitat: maxim 5.000 lei  

b) Contextul științific și cunoașterea actuală pentru tema dată (maxim 700 de cuvinte) 

• analiza stadiului actual al cunoaşterii pentru tematica proiectului  

• specificarea/definirea problemei 

• prezentarea unor modele de bună practică în domeniul vizat 

 

c) Obiectivele cercetării, metodologie (maxim 700 de cuvinte) 

• obiectivele concrete ale cercetării 

• metodele/instrumentele de investigaţie  

 

d) Acțiunile propuse pentru optimizarea/rezolvarea problemei și planul de lucru (maxim 700 

de cuvinte) 

• acțiunile vizate a fi realizate, elaborate în raport cu modelele de bună practică 

și cu obiectivele cercetării 

• un plan de lucru, eşalonat în timp, ce va descrie modul de organizare a 

acțiunilor 

 

e) Impact și diseminare (maxim 700 de cuvinte) 

• rezultatele estimate ale proiectului, cu precizarea indicatorilor de rezultat 

preconizați 

• un model de analiză a impactului, cu evidențierea beneficiilor aduse facultății  

 

f) Buget solicitat – se va prezenta și motiva distribuția sumei pe următoarele categorii bugetare: 

• cheltuieli de logistică 

• cheltuieli de deplasare  

• cheltuieli legate de diseminare (participarea la conferințe sau taxă publicare 

articole) 

Notă: Nu se finanțează cheltuieli salariale și achiziții de echipamente. 

 

g) Bibliografie 

h) Declarație pe propria răspundere a coordonatorului de proiect cu privire la faptul că fondurile 

primite nu vor fac obiectul unei duble finanțări.  
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1.1. Depunerea aplicațiilor 

Depunerea dosarelor se va realiza la adresele de mail: elena.voaides@e-uvt.ro  și 

marius.matichescu@e-uvt.ro. 

 

Numărul de înregistrare se va aloca de la secretariat odată cu primirea dosarului.  

 

1.2. Criterii de evaluare 

a) Distribuția punctajului pe structura proiectului 

o Analiza temei și a modelelor de bună practică 15% 

o Obiective și metodologie 30% 

o Acțiuni și plan de lucru 35% 

o Impact și diseminare 20% 

 

b) Modalitate de punctare 

o 0 = ABSENT - Propunerea nu abordează criteriul examinat sau nu poate fi judecată 

din cauza lipsei de informații sau a informațiilor incomplete. 

o 1 = NESATISFĂCĂTOR - Criteriul este abordat într-un mod inadecvat. 

o 2 = SATISFĂCĂTOR – Chiar dacă propunerea abordează în general criteriul, 

există puncte slabe semnificative. 

o 3 = BINE - Propunerea abordează bine criteriul, dar ar mai fi necesare îmbunătățiri.  

o 4 = FOARTE BINE - Propunerea abordează foarte bine criteriul, deși sunt încă 

posibile anumite îmbunătățiri. 

o 5 = EXCELENT - Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale 

criteriului. Orice neajunsuri sunt minore. 

 

1.3. Evaluarea proiectelor se va realiza după cum urmează: 

a) Comisia de evaluare va fi formată din 4 cadre didactice titulare din facultate, având 

gradul de cel puțin lector universitar, cu reprezentarea celor 4 departamente.  

b) Delegarea celor 4 cadre didactice se va realiza de către fiecare director de 

departament, iar comisia va fi avizată de către Consiliul Facultății de Sociologie și 

Psihologie. 

website:%20http://www.uvt.ro/
mailto:elena.voaides@e-uvt.ro
mailto:marius.matichescu@e-uvt.ro


 

 

 

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

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

 

4 

.. 

         FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
 Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.fsp.uvt.ro. 

. 

 

c) Comisia de contestații este formată din 3 membri titulari ai departamentelor, 

nominalizați de către decanat dintre membrii Consiliului Facultății și aprobată de 

către Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie. 

d) Proiectul câștigător va fi analizat și avizat de către Departamentul Juridic al UVT 

și aprobat de Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie. 

 

Calendar 

Activitate  Perioadă/Termen 

Lansarea apelului la proiecte 28 aprilie 2021 

Depunerea aplicațiilor de proiect 29 aprilie 2021 – 28 mai 2021 

Constituirea și aprobarea Comisiei de evaluare 

și a Comisiei de contestații 

10 mai – 21 mai 2021 

Evaluarea aplicațiilor 2-9 iunie 2021 

Afișarea rezultatelor inițiale 9 iunie 2021 

Depunerea contestațiilor 10 iunie 2021  

Rezolvare contestațiilor 11 iunie 2021 

Afișarea rezultatelor finale 14 iunie 2021 

Aprobarea proiectului câștigător prin Hotărâre 

a Consiliului Facultății 

15 iunie 2021 

Implementarea proiectului 15 iunie – 15 decembrie 2021 

 

 

Elaborat, 

Prodecan 

Lector univ. dr. Marius MATICHESCU 

 

Avizat, 

Decan 

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA 
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Anexa 1 

 

FORMULAR DE PARTICIPARE LA COMPETIȚIA DE  

PROIECTE DE CERCETARE-ACȚIUNE LA NIVEL DE FSP 

 

A. Informații generale 

Titlul proiectului   

Rezumatul   

Coordonatorul de proiect  

Componența echipei de 

cercetare 

 

Cuvinte cheie   

Durata proiectului  

Buget total solicitat   

B. Cererea de finanțare 

Context științific și 

cunoașterea actuală 

 

Obiective și metodologie   

Acțiuni și plan de lucru  

Impact și diseminare  

Buget solicitat  

Bibliografie  
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