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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 patru 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 

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
Pedagogie

Capacitate de școlarizare: 50
Locuri ocupate în admiterea 2021: 35 (70% CS)
Locuri ocupate în admiterea 2020: 47 (94% CS)
Diferența: -12
Ultima medie buget: 7,78
Ultima medie admitere: 7

Psihopedagogie specială
Capacitate de școlarizare: 50
Locuri ocupate în admiterea 2021: 45 (90%)
Locuri ocupate în admiterea 2020: 37 (74%)
Diferența: +8
Ultima medie buget: 7,83
Ultima medie admitere: 7

Psedagogia învățământului primar și preșcolar
Capacitate de școlarizare: 100
Locuri ocupate în admiterea 2021: 97 (97%)
Locuri ocupate în admiterea 2020: 100 (100%)
Diferența: -3
Ultima medie buget: 8,61
Ultima medie admitere: 7,15

Număr total licență( 2021-2022): 518
Număr total licență( 2020-2021): 496
Diferența: +22

Număr programe masterale: 2
MEDC

Capacitate de școlarizare: 75 de locuri
Locuri ocupate în admiterea 2021: 31(41,33%)
Locuri ocupate în admiterea 2020: 25 (33,33%)
Diferența: -6
Ultima medie buget: 8,67
Număr total (anii I+II) 2021-2022: 54

CIE)
Capacitate de școlarizare: 75 de locuri
Locuri ocupate în admiterea 2021: 38 (43%)
Locuri ocupate în admiterea 2020: 36 (89%)
Diferența: -2
Ultima medie buget: 8,2
Număr total (anii I+II) 2021-2022: 61

Total studenți 2021-2022: 633
Licență total 2020-2021: 518
Master total 2020-2021: 115

Total studenți 2020-2021: 640
Licență total 2020-2021: 496
Master total 2020-2021: 144

Diferența
Total: -7
Licență: +22
Master: -29



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 Pedagogie

Procentele de absolvire pentru 
anul I și pentru program. 
Pedagogie.





Progresie studenți programul 
de Psihopedagogie specială

Rate promovabilitate anul I și 
program. Psihopedagogie 
specială





Progresia studenților de anul I 
și a celor promovați în anul II 
pentru programul Pedagogia 
Învățământului Primar și 
Preșcolar

Procentele de absolvire pentru 
anul I și pentru program. 
Pedagogia Învățământului 
Primar și Preșcolar





MEDC



CIE / 
PECP



Distribuția 
geografică 
Pedagogie



Distribuția 
geografică 
Psihopedagogie 
specială 



Distribuția 
geografică 

PIPP 



Buget

Venituri 
finanțare

% FSP Venituri 
proprii

% FSP Total 
venituri

%FSP

2326596 26,06 760439 21,74 3087035 24,84

Cheltuieli 
titulari

% FSP Cheltuieli 
plata cu ora

% PO FSP Total 
cheltuieli

% FSP

1772412 19,01 451920 26,44 2224332 20,16

  Venituri 2020-2021: 2946514  Cheltuieli 2020-2021: 1701223 

  Venituri 2021-2022: 3087035  Cheltuieli 2021-2022: 2224332 

  Diferența: 140521     Diferența: 523109 

      Balanța: 2020-2021: 1245921 

      Balanța 2021-2022: 862703 

      Evoluție -382588 



Priorități 

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


