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DECANAT. 

     

 

Bilanț-sinteză FSP 2012-2016 
 

 

 

Pe scurt: 

OBIECTIVE MAJORE – 3 – calificate ca ”aspecte problematice cu miză”/amenințări – la începutul 

mandatului): 

 

 

- 1. Creșterea semnificativă a impactului/relevanței activității de cercetare din FSP (ÎNDEPLINIT); 

- 2. Eliminarea deficitelor facultății și echilibrarea financiară (ÎNDEPLINIT); 

- 3. Păstrarea unui număr mare de studenți în facultate (la licență/master/doctorat), FSP continuând să 

rămână a doua facultate din UVT ca număr de studenți (ÎNDEPLINIT); 
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DECANAT. 

 
 

Operaționalizare: 
 

Registru analizat 

 

”Ținta” propusă 2012-

2016 

Grad de realizare 

Da/Nu/Parțial 

Observații 

Cercetarea 

științifică 

Dublarea articolelor ISI 

WoS cu FI în 2012-2016 

(creștere 100%) 

Da 

 

51 (2012-2016) / 12 (perioada 

anterioară) = creștere de 425%. 

Nu numai departamentul de Psihologie a contribuit 

la această reușită, ci toate departamentele, în 

ponderi diferite (Psihologie = 58% din total). 

 Extinderea 

”semnificativă” a 

publicațiilor indexate 

BDI. 

Da 

163 articole ISI Proceedings (nu 

există un termen de referință 

anterior, dar creșterea este cu un 

ordin de mărime). 

Locul I în UVT 

 Dublarea numărului de 

cărți/capitole de cărți 

publicate în edituri de 

prestigiu 

(naționale/internaționale) 

(creștere 100%) 

Parțial/Da 

73/38 (creștere de 92% în 

intervalul 2012-2015, față de 

mandatul anterior pentru volume în 

edituri românești recunoscute) 

Creștere majoră a capitolelor de 

cărți în edituri internaționale 

recunoscute = 83/14 (creștere de 

592%) 

Practic a apărut o deschidere internațională a 

volumelor publicate de colegii din FSP. 
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DECANAT. 

  Dublarea numărului de 

granturi de cercetare 

naționale și 

internaționale 

(creștere 100%) 

Da 

(29/14) = creștere de 107% 

- Singurul proiect de tip SEE câștigat în UVT 

(2014) e din FSP  – director: Conf.dr. Mircea 

Alexiu 

- Singurul proiect de tip ”Parteneriate” câștigat de 

UVT e din FSP – director:  Lect.dr. Bogdan 

Tulbure 

- 3 proiecte din 6 câștigate de UVT la ultimul call 

PN (2015) sunt din FSP (directori: Conf.dr. 

Gabriela Grosseck, Conf.dr. Laurențiu Maricuțoiu, 

Lect.dr. Paul Sîrbescu) 

Din 361 proiecte de cercetare-dezvoltare-

implementare câștigate de UVT, 78 sunt din FSP 

(21,6%). Suntem ”întrecuți” în acest clasament pur 

cantitativ de FEEA, cu 81 de proiecte câștigate, iar 

pe locul 3 se află F.Mate-Info, cu 46 de proiecte 

câștigate. Dacă raportăm numărul de proiecte la 

numărul de titulari (dublu la FEEA), practic 

suntem facultatea cu cele mai multe proiecte 

câștigate în UVT în acest mandat/titular. 

 Indexarea BDI a 

revistelor facultăților (în 

BDI recunoscute 

CNCS/CNATDCU) 

Da 

5 reviste de specialitate – toate 

indexate BDI (recunoscute 

CNCS/CNATDCU) 

 

 Abilitări Da 

10/12 abilitări 

- Facultatea cu cei mai mulți abilitați din UVT (10 

colegi au primit confirmarea MECS / 2 proces de 

abilitare în curs). 
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DECANAT. 

  Obținerea formală la 

MECS a recunoașterii 

Școlii doctorale de 

Psihologie în cadrul 

CSUD UVT  

Da 

OM MECS nr. 5683/2015 

+ În acest moment există perspective instituționale 

clare ca toate cele 3 domenii de doctorat din FSP 

să fie acreditate (pe lângă domeniile acreditate 

Sociologie și Psihologie, se află în evaluare la 

CNATDCU și dosarul specific pentru Școala 

doctorală de Științe ale educației)  

Procesul 

educațional / 

managementul 

calității / relația 

cu societatea 

Toate programele de 

studiu supuse evaluării 

acreditate 

Da  

 Mărirea capacității de 

școlarizare la programele 

de studiu ofertate 

Da 

250 – Psihologie (față de 230) 

100 – Sociologie (față de 60) 

100 – Asistență socială (față de 50) 

 

 Introducerea unor 

discipline în planurile de 

învățământ care 

furnizează 

precumpănitor 

competențe transversale 

Da Modelul a fost preluat de UVT. 

În acest moment ofertăm 16 discipline 

”transversale” către facultățile din UVT. 

Studenții Păstrarea unui număr 

”semnificativ” de 

studenți înmatriculați la 

programele de studii 

Da 

 

Cu aproximativ 1800 de studenți la 

licență/master/doctorat rămânem a doua facultate 

din UVT din punctul de vedere al numărului de 

studenți. 

 Programe 

extracurriculare 

”numeroase” 

Da 

Colaborări cu ASPST 

PsyVest / PsyCult / Psy Forensic / Campania 

”Inimă bună” / Socio Party / 301 / Primăvara 

Bobocilor  
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DECANAT. 

  Feedback formal oferit 

studenților 

Da Fixarea unor întâlniri post-examen, în care 

studenții au posibilitatea de a discuta cu profesorii 

lucrările scrise, reușind, ghidați de cadrele 

didactice, să își analizeze propriul traseu de 

învățare la disciplina evaluată din planul de 

învățământ, înainte ca notele sa fie trecute în UMS 

(singura facultate din UVT în care această 

procedură a devenit operațională). 

Resurse umane Posturi scoase la concurs 

în raport cu criterii de 

performanță / 

sustenabilitatea 

posturilor 

Da/Parțial 

- 20 de posturi scoase la concurs 

(01.10.2012-30.09.2016) 

(30% din numărul posturilor de 

titulari) 

- 3 departamente cu state de funcții 

echilibrate (Psihologie, Științe 

ale educației, Asistență socială +  

dificultăți în realizarea posturilor 

pentru toți titularii la 

departamentul de Sociologie. 

Media UVT – 27% 

Echitate: nimeni nu a promovat de 2 ori în 

intervalul 1 oct.2012 (prima serie de state de 

funcții din mandat)  - 1 martie 2016. 

 

 

Probleme:  posturile de cercetare ale celor 3 colege 

de la Sociologie, pentru care nu s-a identificat o 

soluție durabilă.  

Comunicare 

instituțională 

Transparentizarea 

comunicării 

instituționale 

Da 

După fiecare ședință a Consiliului 

de administrație al UVT / 

Consiliului facultății – mereu în 

ziua în care a avut loc ședința 

respectivă - s-a transmis pe rețelele 

interne FSP o informare privitoare 

la ce s-a discutat/decis în CA/CF.   

Adresa web: 

http://www.socio.uvt.ro/?page_id=5864 

 

 Realizarea unui nou site 

al facultății, ”mai 

operațional” 

Da www.socio.uvt.ro 

 

http://www.socio.uvt.ro/?page_id=5864
http://www.socio.uvt.ro/
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DECANAT. 

 Relația cu 

societatea 

Furnizarea de expertiză 

pentru mediul 

economico-social-

cultural 

Da 

Ex.: CDS 

 

Ex.: Studii coordonate de CDS 

- ”Fundamentarea candidaturii Timișoarei la 

titlul de Capitală culturală europeană 

2021” – la solicitarea Consiliului Local 

Timișoara - eșantion reprezentativ local. 

- ”Imaginea Spaniei/spaniolilor în România” 

– la solicitarea Consulatului Spaniei în 

România – eșantion reprezentativ la nivel 

național (mediul urban) șamd. 

Internaționalizare Dublarea numărului de 

mobilități a cadrelor 

didactice/studenților din 

FSP 

Da 

Studenți – Erasmus + outgoing - de 

la 7 (2011-2012) la 20 (2015-2016) 

Cadre didactice – de la 8 (2011-

2012 la 20 în 2015-2016) 

S-au introdus și stagii pentru doctoranzi în 

universități de prestigiu din UE, de care au 

beneficiat studenții doctoranzi ai FSP (2015-

2016). 

Finanțe / resurse 

materiale 

Eliminarea deficitului 

facultății 

Da Pentru prima oară după 12 ani, facultatea noastră a 

generat o execuție bugetară pe excedent (conform 

ultimului raport al rectorului, excedentul facultății 

este de 108.199 lei – în condițiile în care se ia în 

considerare o rată a incasabilității taxelor de 90% 

/// la o rată a incasabilității mai mare, excedentul ar 

fi și mai ridicat). 



                                                            
 

 

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

 

7 
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.socio.uvt.ro. 
. 

 

DECANAT. 

  Atragerea unor surse 

externe de finanțare 

extrabugetare 

Da 

Cel mai mare volum de resurse 

atrase din regia proiectelor de tip 

PN din UVT (50%  din regie, 

conform hotărârii Senatului UVT). 

Oferta cea mai numeroasă de 

programe de formare continuă 

post-universitare din UVT (mult 

mai mult decât toată oferta UVT la 

un loc). 

 

Resurse din regia proiectelor = 66803.50 lei (2015) 

+ 83542.45 lei (2014). 

 

 

 

20 programe postuniversitare (14 programe active 

aprobate + 6 în curs de aprobare) 

 Ameliorarea problemei 

spațiilor arondate FSP 

(1-2 săli suplimentare) 

Da 

 

Relocarea/modernizarea laboratoarelor de 

informatică (314a, 314b) 

+ Sala de seminar (330) 

+ Sala de curs (601) – la paritate cu FSPFSC 

+ Săli pentru centrele de cercetare: 

- CICOP – 601b 

- CDS – 320 

Spații birouri (relocare): 

- 232, 233, 234 – Psihologie 

- 317 – Sociologie 

- 321, 335 - Științe ale educației 

 

 

 Decan, 

                                                                                                           Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc 

 

 

 

 

01.03.2016 


