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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

PROCEDURĂ ORGANIZARE CONCURSURI DESTINATE ELEVILOR
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE
Ediția 2021

1. Precizări generale legate de concursurile destinate elevilor în cadrul Facultății
de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara:
Concursurile adresate elevilor din mediul preuniversitar reprezintă atât inițiative de implicare a
facultății în viața comunității, prin promovarea științei, cât și inițiative care facilitează recrutarea
de candidați pentru programele de studii oferite.
Este recomandat ca aceste concursuri să fie realizate cel puțin anual, prin inițiative atât la nivelul
facultății, cât și inițiative demarate la nivelul fiecărui departament/specializări după caz.

2. Reguli privind organizarea concursurilor pentru elevi în cadrul Facultății de
Sociologie și Psihologie:

2.1. Dezvoltarea ideilor pentru concursurile anuale adresate elevilor:
(1) Propunerile de organizare a concursurilor pentru elevi pot fi dezvoltate atât la nivel
centralizat, pe facultate, cât și la nivelul fiecărui departament/specializări.
(2) În funcție de perioada planificată pentru organizarea acestora, solicitările trebuie depuse la
decanat în semestrul anterior derulării efective a concursurilor.
(3) Solicitările se vor depune completând Anexa 1 a prezentei proceduri, la care va fi atașat de
asemenea Regulamentul de derulare al concursului propus.
(4) Solicitările vor fi analizate și avizate de Departamentul Juridic al UVT și aprobate de
Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie.
2.2. Potențialele premii acordate în cadrul concursurilor adresate elevilor:
(1) Premiile oferite în cadrul concursurilor pot fi variate: premii în produse/bunuri, premii
sub forma participării gratuite la cursuri, workshop-uri, evenimente organizate în cadrul
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FSP; bonificații la admitere în cadrul specializărilor facultății. NU pot fi oferite premii
directe în bani din bugetul Facultății de Sociologie și Psihologie.
(2) În cazul premiilor pentru care se solicită sume din bugetul facultății (produse, bunuri,
organizare evenimente), acestea trebuie preconizate la începutul fiecărui an calendaristic
pentru a putea fi prevăzute în planul de achiziții.
(3) În cazul bonificațiilor la admitere, acestea necesită avizul Departamentului Juridic al
UVT și vor fi precizate și în Metodologia de admitere de la nivelul facultății.

3. Descrierea concursurilor destinate elevilor planificate în anul calendaristic
2021:/

Denumire

Cui

se Departament

concurs

adreseaz ul
ă

Perioad

Link detalii concurs

care a

organizează

estimată
de
derular
e

PORTRET DE

Elevi din Departamentul

01.03-

https://fsp.uvt.ro/wp-

SUPEREROU

clasele

15.05.20

content/uploads/2014/07/concurs_psiholog

XI-XII

21

ie.pdf

Elevi din Departamentul

22.02

EDUCAȚIE
pentru

de Psihologie

de Științe ale 28.04

secolul clasele

XXI
Olimpiada

XI-XII

clasele a de
XII

content/uploads/2014/07/concurs_dse.pdf

Educației

de Elevi din Departamentul

Altruism

– https://fsp.uvt.ro/wp-

15.03-

Asistență 15.05

https://fsp.uvt.ro/wpcontent/uploads/2014/07/concurs_as.pdf

sau Socială

absolvenț
i de liceu
COMUNITAT

Elevi din Departamentul

EA MEA ÎN clasele
IMAGINI

PAGINA |2

Email:

XI-XII

de Sociologie

12.04
17.05

– https://fsp.uvt.ro/wpcontent/uploads/2014/07/concurs_sociolog
ie.pdf

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.320, Telefon:
www.fsp.uvt.ro.
dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

IDEATON

Elevi de Centralizat, la 08-27
liceu

nivelul

noiembri

facultății

e 2021
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Anexa 1

FORMULAR PROPUNERE
CONCURSURI DESTINATE ELEVILOR DIN MEDIUL PREUNIVERSITAR

Departamentul care propune:
Cadrul didactic responsabil cu
coordonarea:
Descrierea succintă a concursului (max. 200 de caractere):

Grupul țintă căruia se adresează concursul:

Descrierea probelor de concurs:
Jurizare și comisie de evaluare:

Premii oferite în cadrul concursului:

Calendar de derulare a concursului:
Nevoi de suport din partea facultății pentru derularea concursului (acces la platformă,
spații, etc):
Regulamentul de derulare a concursului atașat:
Data elaborării propunerii:
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