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Raport cu privire la 
situația 
programelor de 
studiu ale 
departamentului de 
asistență socială 

• 2020-2021

Acesta este al doilea raport cu privire la situația programelor de 
studii. El este o continuare a raportului anterior (anul universitar 
2020-2021). 

Programul NU se bazează pe date calitative, care pot fi însă 
obținute de către fiecare departament în parte. 

Imaginea din acest raport se bazează pe progresia efectivelor de 
studenți, pe situația admiterilor la nivel licență și masterat și pe 
situația absolvirilor. 

Acest raport conține cinci secțiuni: 
1.Situația actuală oferă date cu privire la anul universitar 
curent și situația programelor departamentului în relație cu 
celelalte departamente ale Facultății de Sociologie și 
Psihologie. 
2.Progresia studenților prezintă o perspectivă multianuală a 
efectivelor de studenți și de absolvenți. 
3.De unde vin studenții? Este a treia secțiune ce are rol de a 
prezenta bazinele de recrutare a studenților. 
4.Situația financiară 
5.Priorități ale Departamentului. Această secțiune conține 
informații sintetice asupra priorităților Departamentului 
pentru anul universitar 2021-2022. 
Acest raport face parte dintr-un demers necesar, reflectiv, cu 

privire la starea actuală a programelor și a modului în care 
le putem optimiza și acorda cu strategia generală a 
Universității de Vest din Timișoara. 



Situația 
actuală



Fișă sintetică
Număr programe licență: 2
Asistență socială zi

Capacitate de școlarizare: 
100 
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 83 (83% 
CS)
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 69 (69% 
CS)
Diferența: +14
Ultima medie buget: 6,06
Ultima medie admitere: 
7,05
Asistență socială ID
Capacitate de școlarizare: 
50 
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 48 
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 50(100%)
Diferența: -2
Ultima medie admitere: 6

Număr total 
licență( 2021-2022): 315
Număr total 
licență( 2020-2021): 276 
Diferența: +39

Număr programe masterale: 2
MSBC  + PASCV

Capacitate de școlarizare: 
150 de locuri
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 53 (35%)
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 54 (36%)
Diferența: -1
Ultima medie buget: 8,95 
MSBFC, 7,5 PASCV
Număr total (anii I+II) 
2020-2021: 34

Total studenți 2021-2022: 416
Licență total 2021-2022: 
315
Master total 2021-202:101

Total studenți 2020-2021: 364
Licență total 2020-2021: 
276
Master total 2020-2021: 88

Diferența
Total: +52
Licență: +39
Master: +13

Număr cadre didactice titulare: 
17
Raport studenți/cadre didactice 
titulare: 24,47



Distribuția studenților facultății  pe 
departamente și cicluri de studii



Ocuparea 
cifrei de 

școlarizare  

În graficele alăturate 
este prezentată situația 

ocupării proporționale a 
cifrei de școlarizare din 

totalul locurilor 
disponibile FSP.



Progresii 
studenți 

2016-2021

În această secțiune 
prezentăm progresia 
studenților 
înmatriculați în 
perioada 2015-2020, 
situația absolvirii 
primului an de studiu, 
rata de absolvire din 
ultimii trei ani și 
mediile de admitere. 



Progresia studenților de anul I 
și a celor promovați în anul II 
pentru programul Asistență 
socială zi

Procentele de absolvire pentru 
anul I și pentru program. 
Asistență socială zi.





Progresie studenți programul 
de asistență socială ID

Rate promovabilitate anul I și 
program. AS ID



MSBCF



PASCV



Distribuția 
geografică 
Asistență 
socială zi 
• 36,4 % studenți din Timiș 

• Top trei județe (fără TM): HD, GJ, 
MH



Distribuția 
geografică 
asistență 
socială id 
• 55,5% studenți din Timiș 

• Top 3 județe (fără TM): HD; CS, 
MH



Buget 
•

Vv

Venituri 
finanțare

%FSP Venituri 
proprii 

% FSP Total %FSP

1513059 16,95% 606000 17,32 2119059 17,05%

Cheltuieli 
titulari

% CTIT FSP Plata cu ora %PO FSP Total 
cheltuieli

% 
chjeltuieli 
FSP

2021820 21,68% 154560 9,04% 2176380 19,73%

Venituri 2020-2021: 1671406  Cheltuieli 2020-2021: 2015706 

Venituri 2021-2022: 2119059  Cheltuieli 2021-2022: 2176380 

Diferența: 447653     Diferența: 160674 

    Balanța: 2020-2021: -344300 

    Balanța 2021-2022: -57321 

    Evoluție -286979 



Priorități
•consolidarea 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)


