ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
27-29 martie 2018

Nr.
Crt.

Denumirea activității

Facultatea de Sociologie și Psihologie
Descrierea activității
Date contact

Obs.

Departamentul de Sociologie
Școala Gustiană, altfel

Vizită ghidată la Muzeul Satului
Bănățean
Adresabilitate: elevii
învățământului liceal
În caz de vreme nefavorabilă,
activitatea se va desfășura în
același interval orar, la UVT, în
amfiteatrul A33, o prelegere
interactivă despre prima școală
sociologică românească.
(interval 9.30-11.00)

Oportunități de carieră
în Sociologie și Resurse
umane / Workshop de
dezvoltare personală

Transmitere de informații cu
privire la specializările
Sociologie și Resurse umane;
Aplicații practice de redactare a
unui curriculum vitae
profesional și a unei scrisori
motivaționale.

Conf. dr. Sorin Pribac
0256/592233
e-mail: sorin.pribac@e-uvt.ro
Asist. dr. Simona Dabu
0256/592233
e-mail: ileana.dabu@e-uvt.ro

Lect. dr. Mariana Balaci
0256/592233
e-mail: mariana.balaci@euvt.ro
Lect. dr. Atalia Onițiu
0256/592233
e-mail: atalia.onitiu@e-uvt.ro

Marți, 27.03.2018,
interval orar 10 - 12
Cu programare
prealabilă
Locul de desfășurare:
Muzeul Satului
Bănățean, Timișoara /
Universitatea de Vest
din Timișoara, Bd. V.
Pârvan, nr. 4, sala
A33

Miercuri 28.03.2018,
interval orar 10 – 12
Locul de desfășurare:
Universitatea de Vest
din Timișoara, Bd. V.
Pârvan, nr. 4, sala 301

Adresabilitate: elevii
învățământului liceal.
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Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Departamentul de Asistență Socială
Ce este și ce nu este
Asistența Socială?

Prezentarea
concursului „Olimpiada
de Altruism” – Ediția a
II-a

Vizita la Centrul pentru
persoane fără adăpost
„Sfântul Francisc”
Timișoara
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Vă invităm la această întâlnire,
dacă doriți să aflați informații
despre profesia de asistent
social, tipul de activități
desfășurate de asistenții sociali,
instituțiile în care îi puteți
întâlni pe aceștia, modul în care
poate fi solicitat ajutorul unui
astfel de profesionist, precum
și rolul său în comunitate.
Adresabilitate – elevii
învățământului liceal
În anul 2017, prin concursul
„Olimpiada de Altruism”, am
lansat o provocare elevilor de
liceu interesați de o carieră în
Asistență Socială. Provocarea a
constat în a găsi modurile cele
mai potrivite, interesante,
inovative sau creative de a
ajuta o persoană, un grup sau o
comunitate aflată în situație de
dificultate socială.
Anul acesta revenim cu
provocarea! Ediția 2018 a
„Olimpiadei de Altrusim” se
intitulează „Sunt altruist, sunt
implicat! Iată de ce…”, iar
participanții vor avea ocazia să
își prezinte povestea povestea
lor de altruism, în text sau în
imagini.
Concursul se adresează elevilor
de liceu și se va desfășura în
perioada martie-aprilie 2018.
Cu ocazia acestei întâlniri, vom
prezenta regulamentul
concursului, precum și premiile
puse în joc.
Adresabilitate – elevii
învățământului liceal
Dedicată în special
participanților la prezentarea
„Ce este și ce nu este Asistența
Socială?”, vizita la Centrul
pentru persoane fără adăpost
„Sfântul Francisc” Timișoara
are ca scop prezentarea unui
model de intervenție în
asistență socială, cu unul dintre
cele mai vulnerabile grupuri

.

Lect. dr. Loreni Baciu
elena.baciu@e-uvt.ro
Vă rugăm să ne anunțați
intenția de participare la
întâlnire până cel târziu luni,
19 martie 2018, la adresa de
email a persoanei de contact.

Lect. dr. Loreni Baciu
elena.baciu@e-uvt.ro

Marti, 27.03.2018,
interval orar 9.00 –
10.30
Universitatea de Vest
din Timișoara, sediul
central, Bd. V. Pârvan,
nr. 4, sala 304

Vineri 31.03.2017,
interval orar 10.30 –
11.00
Universitatea de Vest
din Timișoara, sediul
central,
Bv. V. Pârvan, nr. 4,
sala 304

Lect. dr. Loreni Baciu
elena.baciu@e-uvt.ro
Vă rugăm să ne anunțați
intenția de participare la vizită
până cel târziu luni, 19 martie
2018, la adresa de email a
persoanei de contact.

Vineri 31.03.2017,
interval orar 12.00 –
13.00
Centrul pentru
persoane fără
adăpost „Sfântul
Francisc” Timișoara
Str. Telegrafului, nr.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

sociale - persoanele fără
adăpost.
Centrul este subordonat
Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara și are ca
obiect de activitate furnizarea
de servicii sociale pentru
prevenirea și înlăturarea
situației de dificultate în care se
regăsesc persoanele fără
adăpost.
Cu ocazia vizitei, vom
exemplifica o parte din rolurile
îndeplinite de către asistentul
social, ca profesionist dedicat
sprijinirii persoanelor aflate în
dificultate.

8, Timișoara

Pe durata vizitei, veți fi însoțiți
de un cadru didactic de la
Departamentul de Asistență
Socială.
Număr max. de participanți : 50
de persoane
Adresabilitate – elevii
învățământului liceal
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Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Departamentul de Psihologie
“Psihologia de la
magie la știință”

Cadre didactice de la Departamentul
de Psihologie vor realiza:
• prezentarea ofertei educaționale
(30 min)
• aplicații practice de (30 min)
• vizionarea unor clipuri și/sau a unor
povești digitale realizate de actuali
sau foști studenți despre ce înseamnă
să fii student la psihologie din
perspectiva lor (20 min)
• Q&A: discuții cu elevii (10 min)

Director de
Departament
Conf. univ. dr. Delia
Vîrgă
delia.virga@e-uvt.ro
Lect. dr. Roxana Toma
roxana.toma@e-uvt.ro

Marti 27.03.2018, interval
orar 11 – 12.30
Locul de desfășurare:
Universitatea de Vest din
Timișoara, sediul central, Bv.
V. Pârvan, nr. 4
Participanți: 35 liceeni

Asistent de cercetare
drd. Daria Lupșa
Secretariatul
Departamentului:

Condiție – înscriere
prealabilă până la data de
23.03 la adresa
https://goo.gl/HAFJ2e

Tel. : 0256 592 167
„De ce oamenii
buni fac lucruri
rele?”

Scop: Sensibilizarea liceenilor la
problemele generate de lipsa
comportamentului etic în școală
Forma de derulare: workshop
interactiv ce combină tehnici și
metode de lucru în grup cu prelegeri,
exerciții și prezentări video.

Conf. univ. dr. Corina
Ilin
e-mail:
corina.ilin@e-uvt.ro
Secretariatul
Departamentului:

Locul de desfășurare:
Universitatea de Vest din
Timișoara, sediul central, Bv.
V. Pârvan, nr. 4

Tel.: 0256 592 167

Participanți: 16-20 liceeni
Condiție – înscriere
prealabilă până la data de
23.03 la adresa
https://goo.gl/HAFJ2e

Timp necesar: 3 ore cu pauză între
module
Teme abordate: integritatea,
reputația, devianța, corupția,
discriminarea, argumente raționale și
răspunsuri afective la justiția și
presiunea etică

"Emoţiile în artă
şi în viaţa
cotidiană: cum le
putem
gestiona?"

Prezentarea se bazează pe programul
Dezvoltare Emoţională Online (DEO).
Mai multe detalii pot fi găsite la
adresa: https://ecbt.ro/program/deo/

Lector dr. Bogdan
Tulbure
bogdan.tulbure@euvt.ro
Secretariatul
Departamentului:
Tel.: 0256 592 167
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Miercuri 28.03.2018,
interval orar 10 – 14

Joi 29.03.2018, interval orar
11 – 13
Locul de desfășurare:
Universitatea de Vest din
Timișoara, sediul central, Bv.
V. Pârvan
Participanți: 35 liceeni
Condiție – înscriere
prealabilă până la data de
23.03 la adresa
https://goo.gl/HAFJ2e

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Atelierul de povești al
Departamentului de
Științe ale Educației

Accesul la învățământul
superior pentru
grupurilor vulnerabile
social

Voluntar pentru o zi!

Workshop „Învățarea:
de ce, unde, când,
cum?”

Departamentul de Științe ale Educației
Sub o formă ludică studenți de
la Departamentul de Științe ale Conf. univ. dr. Adia Chermeleu
Educației, împreună cu cadrele
adia.chermeleu@e-uvt.ro
didactice vor prezenta
Facultatea de Sociologie și
Prof. univ. dr. habil. Simona
Psihologie.
Sava, Directorul
Departamentului de Științe ale
Dezbatere privind oferta
Educației
educațională a
lidia.sava@e-uvt.ro
Departamentului de Științe ale
Educației
Elevii vor participa la un curs
Prof. univ. dr. habil. Simona
vor interacționa cu studenții și
Sava
vor afla despre facilitățile vieții
lidia.sava@e-uvt.ro
de student.

Studenți ai Departamentului de
Științe ale Educației, alături de
elevi de liceu, vor participa, ca
voluntari, la proiecte
educaţionale desfășurate cu şi
pentru elevi și preșcolari (cu şi
fără dizabilităţi).

Lect. dr. Claudia Borca tel:
0752118820
claudia.borca@e-uvt.ro

Participanți: elevi de liceu

Lect. dr. Claudia Borca tel:
0752118820
claudia.borca@e-uvt.ro

Marți, 27.03.2018
între orele 11.2012.50,
loc desfășurare: UVT,
sediul central, Bv. V.
Pârvan, nr. 4, sala 305

Marți, 27.03.2018
între orele 13-14,30,
loc desfășurare: UVT,
sediul central, Bv. V.
Pârvan, nr. 4,
amfiteatrul A33,
etajul III
Marți, 27.03.2018,
interval orar 9 – 17
Loc desfășurare:
Fundația de Abilitare
Speranța din
Timișoara

Miercuri, 28.03.2018,
interval orar 13.00 –
14.30
Loc desfășurare: UVT,
sediul central, Bv. V.
Pârvan, nr. 4, sala 305

Să comunicăm altfel!

Consiliere și orientare
vocațională
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Atelier de familiarizare cu
Limbajul Mimico Gestual și
Braille.
Participanți: elevi de liceu

Alături de cadre didactice și
studenți, elevii prezenți la
activitate vor participa la un
workshop de autocunoaștere și
de explorare a posibilităților
privind orientarea școlară și
vocațională.

.

Conf. dr. Anca Luștrea
0741795465
anca.lustrea@e-uvt.ro

Joi, 29.03.2018,
interval orar 9.30 –
11.10

Lect. dr. Claudia Borca
0752118820
claudia.borca@e-uvt.ro
Lect. univ. dr. Otilia Bersan
otilia.bersan@e-uvt.ro

Loc desfășurare: UVT,
sediul central, Bv. V.
Pârvan, nr. 4, sala 306
Joi, 29.03.2018 între
orele 11.20-12.50,
loc desfășurare: UVT,
sediul central, Bv. V.
Pârvan, nr. 4, sala 305

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

