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MISIUNEA UNIVERSITĂȚII
Universitatea de Vest din Timișoara își asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării
societății românești prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică, de învățare,
de creație cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competențe și
cunoștințe.

MISIUNEA FACULTĂȚII
Cercetare științifică și educație, cetățenie europeană și
generare de competențe prin servicii de educație, cercetare și consultanță.
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DINTR-O PRIVIRE
2469
616
391 LICENȚĂ
225 MASTER

75
CADRE DIDACTICE
TITULARE
5 posturi noi
4 promovări în post

158
PARTENERI SOCIALI
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MESAJUL DECANULUI
Dacă scopul ultim al unei universități este să transforme vieți, atunci, în ultimul an,
am fost forțați să ne atingem acest scop. Viețile noastre și ale studenților au fost
transformate într-un mod pe care cu greu ni-l puteam imagina: zi de zi, am învățat să
dăm mai multă atenție cuvintelor pentru că gesturile nu încăpeau pe ecran, am învățat
că putem rupe contactul și totuși să rămânem în contact, am învățat să ne uităm mai
mult la fețe, să ne scriem încet pe Chat, să construim breakout rooms și roomate break.
Mai ales, zi de zi, am învățat să ne descoperim pe noi, din propria imagine reflectată.
Până acum, am putut simți în ceea ce făceam, bucuria, tristețea, dezamăgirea,
încântarea, aprobarea sau dezaprobarea – acum, pe toate acestea, le-am putut vedea
pe propriile fețe. Ne vedeam pe noi lucrând, conversând, explicând, aprobând. Cu alte
cuvinte, anul 2021 ne-a adus o nouă provocare: ne-a pus în mai mare măsură în contact
cu noi, ne-a făcut mai conștienți de noi, ne-a forțat la o mai mare claritate de sine. Ce
vom face cu acest câștig depinde de fiecare.
Acest raport nu ia forma obișnuită, deoarece informațiile, datele, analizele au fost
prezentate deja în întâlnirile pe care echipa decanatului le-a avut cu colegii din
departamente. Acest raport încearcă să aducă o mai mare claritate în conștiința a ceea
ce am câștigat și am pierdut în acest an, a ceea ce am stabilizat și schimbat, a ceea ce
ne-a apropiat și ne-a diferențiat, într-un cuvânt, a ceea ce suntem noi, ca facultate.
Dorim să mulțumim tuturor colegilor din departamentele didactice și din administrația
facultății, studenților noștri, colegilor din departamentele de suport și nu în ultimul rând
conducerii universității pentru toate darurile acestui an, pentru efort, echilibru și
autenticitate.

Decan
Conf. univ. dr.
Irina MACSINGA
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ECHIPA EXECUTIVĂ

Conf.univ.dr.habil.
Irina MACSINGA
Decan

Conf. univ. dr.habil.
Theofild LAZĂR
Prodecan

Lector univ. dr.
Maerius LUPȘA_MATICHESCU
Prodecan

Relații internaționale, relația cu
studenții și probleme
administrative

Cercetare și comunicare
instituțională

Conf. univ. dr.
Mihai PREDESCU
Prodecan
Programe academice și
managementul calității

DIRECTORII DE DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. habil.
Cosmin GOIAN
Departamentul de Asistență
Socială

Prof. univ. dr. habil.
Delia VÎRGĂ
Departamentul de Psihologie

Conf. univ. dr. habil.
Laurențiu ȚÎRU

Lector univ. dr.
Claudia BORCA

Departamentul de Sociologie

Departamentul de Științe ale
Educației

ECHIPA ADMINISTRATIVĂ
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Alina VOAIDEȘ

Maria DAVIDESCU

Ramona GHERMAN

Dorin NEAGOE

Secretar Șef

Secretar

Administrator

Laborant

PROGRAME ACADEMICE
STATEGIA DIDACTICĂ
Strategia se va finaliza în anul 2022 pe baza datelor acumulate în anul 2021:
 Analiza situației Departamentelor (1 analiză/departament + analize NOISE);
 Analiza notării studenților (2 semestre);
 Analiza evaluării de către studenți a cadrelor didactice;
 Analiza activităților de practică;
 Analiza fișelor de disciplină și a rapoartelor întâlnirilor cu angajatorii, alumni și
studenți;
 Analiza procesului de revizuire a planurilor de învățământ;
 Analize financiare și de resursă umană.

PROGRAME ACADEMICE
8 PROGAME DE LICENȚĂ
1831 studenți (+2,46%)
701 studenți anul I
87,62% din capacitatea de școlarizare
391 Absolvenți 2021
8 PROGRAME MASTERAT
554 studenți (-2,81%)
293 studenți anul I
48,83% din capacitatea de școlarizare
225 absolvenți 2021
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CERCETARE
STRATEGIA DE CERCETARE
ACCENT PE FORMAREA DE COMPETENȚE DE CERCETARE
3 cursuri de formare în domeniul metodelor de cercetare (20 de cursanți/curs)
2 ateliere de îndrumare și coordonare a 3 echipe de cercetare (15 membri cu participare din FSP
și alte facultăți ale UVT)

1 atelier de formare pe tema ”Fotografie vorbită” (20 de participanți din FSP și universitate)
SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR DE CERCETARE ȘI A COOPERĂRII
INTERDEPARTAMENTALE
1 premiu anual pentru susținerea unui proiect de cercetare științifică
1 premiu anual pentru susținerea unui proiect de cercetare-acțiune
1 premiu anual pentru cel mai productiv tânăr cercetător

Tip de publicații WOS in 2021

PRODUCȚIA ȘTIINȚIFICĂ A FSP
PROIECTE
6 finanțare internațională
6 finanțare națională
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Review

Review; Early Access

Proceedings Paper

PUBLICAȚII
46 Publicații WOS (+12,91%)
57 Publicații SCOPUS (+23,91%)

25

Evoluția articolelor publicate in Q1 si Q2
la nivel de FSP
23

20

Articole Q1: 10 (+25%)
Articole Q 2 20 (-13,04)
Total articole Q1+Q2: 30 (-3,22%)
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INTERNAȚIONALIZARE

STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE A FSP
A fost elaborată Strategia de internaționalizare a FSP,
în acord cu strategia UVT și au fost desemnați
responsabili de internaționalizare pentru fiecare
departament în vederea coordonării implementării
priorităților din strategie.

ERASMUS +
ERASMUS + a rămas principalul
program de mobilități internaționale în
anul 2021.

28 studenți incoming.
21 studenți outgoing.
21 mobilități de predare și formare
pentru cadre didactice.

2 mobilități de formare pentru
personalul administrativ.

UNITA UNIVERSITAS MONTIUM
Coordonarea Rețelei Centrelor Unita de Predare și Învățare.

30 de membri de la toate cele 6 universități ale Alianței UNITA.
2 Workshop-uri organizate în cadrul UNITA:
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Pedagogii centrate pe studenți (360 de participanți);



Învățare digitală (225 de participanți).

PROMOVARE ȘI ALUMNI
CAMPANII DE PROMOVARE
2 campanii:


martie-aprilie 2021 (elevi de
clasa a XI-a și a XII-a)



noiembrie 2021 (elevi de clasa
a XI-a)

10 județe
39 de licee

CONȚINUT SOCIAL MEDIA
Pagini de Facebook și Instagram
101 postări în 2021
4700 urmăritori
12 video de promovare FSP și departamente

ALUMNI 2021

616 absolvenți FSP
391 licență
225 master
37 absolvenți cursuri postuniversitare
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Departamentul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ACȚIUNI ÎN COMUNITATE
Activitățile în comunitate formează atitudinile necesare
profesiei de asistent social.
Alături de cei 75 de parteneri sociali aducem
schimbările necesare în comunitatea noastră.
 Campania de vaccinare în mediul rural
 Linie de asistență socială pentru refugiații din
Ucraina
 Campanie de ajutoare pentru refugiați
 Studenți voluntari

CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
 Conferința internațională Social work through the
eyes of young researcher;
 Concursuri pentru elevi (Olimpiada de altruism);
 Conferințe lunare pentru studenți, cu invitați din
domeniu;
 Editarea unui număr al Revistei de Asistență
Socială.

PROMOVAREA PROFESIEI DE ASISTENT
SOCIAL
 Buletin informativ Jurnalul Asistenților Sociali;
 Demersuri de profesionalizare a lucrătorilor în
asistență socială;
 Participare la Gala Asistentului Social;
 Prezență activă în Colegiul Asistenților Sociali.
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Departamentul de PSIHOLOGIE
PROIECTE DE CERCETARE

8 proiecte de cercetare
 4 proiecte în derulare
 4 proiecte noi

ARTICOLE ȘI PUBLICAȚII
INTERNAȚIONALE

38 articole indexate Web of Science
The Romanian Journal of Applied
Psychology (SCOPUS, PsychINFO, DOAJ,
EBSCO, ERIH+; SCIPIO, GFMER)
Gala Excelenței UVT, Premiul ”Gabriela
Colțescu” pentru Științe Sociale și Politice

PROIECTE PENTRU COMUNITATE
 Consiliere psihologică pentru cetățenii
ucrainieni refugiați în România;
 Ghid pentru părinți. Cum să vorbim
copiilor despre război.
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Departamentul de SOCIOLOGIE
RELAȚIA CU SPECIALIȘTII DIN
RESURSE UMANE

1 Guest Lecturer
5 profesori invitați
Asociația Practicienilor și Specialiștilor în
Economie socială, ca nou partener.

CERCETARE
Journal of Empirical Research in Social
Work and Sociology.

2 noi abilitări în domeniul Sociologie.

PROIECTE PENTRU COMUNITATE
 Campanii de awareness pentru grupuri
vulnerabile
 Împreună pentru Ucraina
 Barometrul calității vieții
 Concursuri pentru elevi: Comunitatea
mea in imagini
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Departamentul de ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
FORMARE CADRE DIDACTICE
UNIVERSITARE

2 proiecte internaționale;
1 proiect de cercetare-acțiune;
Ghid activități de consiliere pentru carieră.

CERCETARE

4 articole indexate WoS
Revista de Științe ale Educației (Journal of
Educational Sciences), indexată ERIH +, ERIC,
EBSCO, CEEOL, DOAJ, OAJI, CEO,
COPERNICUS.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 Edu Mentor Lab;
 Voluntariat educațional: grupuri de sprijin;
 Cercuri studențești;
 Concursuri pentru elevi.
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STUDENȚI

2469 STUDENȚI FSP

1013 STUDENȚI NOI

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR LA SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE
Cercuri studențești, activități de voluntariat

Doctorat la FSP
Școala doctorală de Filozofie, Sociologie și Științe Politice

616 ABSOLVENȚI
391 LICENȚĂ
225 MASTER
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PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE ALE
DEPARTAMENTELOR 2022









Atragerea și angajarea de cadre didactice cu
expertiză dovedită în cercetare și predare și de
tineri cu potențial.
Finalizarea dosarului de autoevaluare pentru a
fi înaintat către ARACIS privind înființarea unui
program nou de studii de Licență în limba
engleză,
specializarea
Psihologie-Științe
cognitive.



Creșterea calității practicii pentru studenți și
extinderea ofertei de internship.



Atragerea și angajarea de cadre didactice cu
expertiză dovedită în cercetare și predare și de
tineri cu potențial.
Creșterea vizibilității
și a prestigiului
departamentului și aplicarea expertizei
colegilor în comunitățile practice și de învățare.
Organizarea de evenimente științifice de
anvergură care să dezvolte comunitățile de
învățare.
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Actualizarea programului ID Asistență Socială,
prin consolidarea conținuturilor pe platforma de
e-learning dedicată și creșterea interacțiunii
student-cadru didactic.
Creșterea bazei de recrutare a studenților și
atragerea studenților netradiționali.
Pregătirea unui dosar de autoevaluare prin
care se va solicita creșterea cifrei de
școlarizare de la 50 la 100 de studenți (ID).

TESTIMONIALE

“Pentru mine, 2021 a fost surprinzător. Am învățat să comunic printr-un
laptop, încă un an am dus dorul cursurilor fizice și am avut parte de niște
oameni la fel de uniți și înțelegători. Dacă vremurile ne sunt incerte, măcar
ne putem baza mereu pe cei din jur.”
Rebeca Pavel,

Departamentul Asistență Socială
“Anul 2021 a fost un haos necesar: ni s-au dat planurile peste cap, am păstrat
legătura printr-un ecran și ne-am iubit de la îndepărtare. Nu știam că există
dragoste la prima vedere (sau primul Meet) până la integrarea mea în
departamentul de Psihologie și nu numai. Prin perseverență, solidaritate și
implicare, chiar și cele mai inimaginabile lucruri pot deveni reale.”
Eva-Victoria Ciorăscu,

Departamentul Psihologie
“Pentru mine, anul 2021, din punct de vedere academic, a reprezentat o
perioadă plină de oportunități în care am avut ocazia să învăț, să descopăr
noi perspective și să devin cea mai bună versiune a mea.”
Călin-Mădălin Oniea,

Departamentul Sociologie
“În ciuda contextului epidemiologic și a tehnologizării educației, Facultatea de
Sociologie și Psihologie a reușit să-mi arate calea Pedagogiei și m-a
determinat ca în următorul an universitar, de ce nu, să urmez o a doua
specializare în acest sens.”
Andreea Jozsa,

Departamentul Științe ale Educației
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