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PROCEDURĂ PREMIERE STUDENȚI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚILE 

FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

Ediția 2021 

 

1. Precizări generale: 

În contextul în care implicarea studenților în activități în interesul facultății și departamentelor este 

în cele mai multe cazuri voluntară, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie implementăm, 

începând cu anul 2021, un sistem de premiere a celor mai activi studenți. 

 

2. Descrierea procedurii de premiere a studenților implicați în activitățile Facultății de 

Sociologie și Psihologie: 

a) Premiile se adresează exclusiv studenților, masteranzilor și doctoranzilor înmatriculați în 

cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. 

b) Tipul de premii și numărul acestora va fi anunțat în prima săptămână a fiecărui semestru, 

atât prin publicarea pe web-site-ul facultății, cât și prin e-mail direct transmis tuturor 

studenților FSP. Acestea pot varia, în funcție de bugetul alocat și de alte elemente (precum 

potențiale sponsorizări, oportunități periodice de accesare de fonduri suplimentare).  

c) Premiile se acordă exclusiv pentru implicarea voluntară în activități în folosul facultății sau 

al departamentelor din cadrul facultății. Aceste activități pot fi variate. Câteva exemple de 

activități (fără a fi limitate doar la acestea) sunt: activități de promovare a facultății și 

departamentelor, implicarea în organizarea de conferințe sau evenimente ale facultății și 

departamentelor, implicarea în activități de cercetare în cadrul facultății și departamentelor, 

crearea de materiale video pentru facultate și departamente,  etc. Activitățile și numărul de 

ore trebuie certificate de către un cadru didactic din cadrul FSP, în calitate de supervizor, 

prin semnătură. 

d) Premiile sunt acordate semestrial, în urma depunerii de dosare de candidatură din partea 

studenților, prin completarea Anexei 1 a prezentei proceduri. Candidaturile vor fi trimise pe 

adresa de e-mail decanat.fsp@e-uvt.ro.  

e) Derularea programului de premiere se va realiza după un calendar anunțat la începutul 

fiecărui semestru, atât prin publicarea pe web-site-ul facultății, cât și prin e-mail direct 

transmis tuturor studenților FSP. 
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f) Ierarhizarea candidaturilor se va realiza în funcție de numărul de ore derulate în folosul 

facultății și/sau departamentelor din cadrul facultății pe parcursul semestrului pentru care se 

realizează evaluarea.  

g) Comisia de evaluare va fi formată din decan, prodecan relația cu studenții și 2 studenți din 

consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie.  

 

3. Calendar de derulare general: 

Semestrul I 

Prima săptămână din 

semestrul I 

Afișarea tipului de premii și a numărului acestora, aferent 

semestrului I, precum și a calendarului de derulare specific 

Pe parcursul 

semestrului I 

Derulare activități de voluntariat în interesul facultății și 

consemnarea activităților în Anexa 1 cu certificarea unui cadru 

didactic prin semnătură. 

Ultima săptămână din 

sesiunea A1 

Depunerea dosarelor de candidatură (Anexa 1) și evaluarea 

acestora 

Sesiunea B1 Premierea studenților activi în semestrul I 

Semestrul al II-lea 

Prima săptămână din 

semestrul al II-lea 

Afișarea tipului de premii și a numărului acestora, aferent 

semestrului al II-lea, precum și a calendarului de derulare specific 

Pe parcursul 

semestrului al II-lea 

Derulare activități de voluntariat în interesul facultății și 

consemnarea activităților în Anexa 1 cu certificarea unui cadru 

didactic prin semnătură. 

Ultima săptămână din 

sesiunea A2 

Depunerea dosarelor de candidatură (Anexa 1) și evaluarea 

acestora 

Sesiunea B2 Premierea studenților activi în semestrul al II-lea 

 

 

Prodecan, 

Conf.dr. Theofild LAZĂR 
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ANEXA 1 

Formular evaluare activitate studenți derulată în interesul  

Facultății de Sociologie și Psihologie 
An universitar____________________ 

Semestrul ________________________ 

 
Nume, prenume student 

 

 

Specializarea/ program 

masteral/domeniu doctorat 

 An de studiu  

Activități derulate în interesul Facultății de Sociologie și Psihologie 

 

Descrierea activității Perioada de 

derulare 

Nr. ore 

activitate 

Nume, prenume 

supervizor din partea 

facultății 

Semnătură 

supervizor din 

partea facultății 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

TOTAL ORE    

 

Data completării           Semnătură student, 
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