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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 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
Sociologie

Capacitate de școlarizare: 
100 
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 62 (62% 
CS)
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 40 (40% 
CS)
Diferența: +22
Ultima medie buget: 7,3
Ultima medie admitere: 6,11

Resurse Umane
Capacitate de școlarizare: 
100
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 91 (91%)
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 94 (94%)
Diferența: -3
Ultima medie buget: 8,23Â
Ultima medie admitere: 6,01

Număr total 
licență( 2020-2021): 352
Număr total 
licență( 2020-2021): 318 
Diferența: +34

Număr programe masterale: 2
MRUAO

Capacitate de școlarizare: 
75 de locuri
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 36 (48%)

Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 55 (73,3%)
Diferența: -19
Ultima medie buget: 7,36
Număr total (anii I+II) 
2021-2022: 82

ASDC (ES)
Capacitate de școlarizare: 
75 de locuri
Locuri ocupate în 
admiterea 2021: 20 (43%)
Locuri ocupate în 
admiterea 2020: 23 (89%)
Diferența: -3
Ultima medie buget: 7.23
Număr total (anii I+II) 
2021-2022: 38

Total studenți 2021-2022: 472
Licență total 2020-2021: 352
Master total 2020-2021: 120

Total studenți 2020-2021: 466
Licență total 2020-2021: 318
Master total 2020-2021: 148

Diferența
Total: +6
Licență: +34
Master: -28

Număr cadre didactice titulare: 
18
Raport studenți/cadre didactice 
titulare: 26,22



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 Sociologie

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





Progresie studenți programul 
de Resurse Umane

Rate promovabilitate anul I și 
program Resurse Umane





MRUAO



ASDC 
/ES



Distribuția 
geografică 
sociologie 



Distribuția 
geografică 
Resurse 
Umane 



Buget 

Venituri 
finanțare

% FSP Venituri 
proprii

% FSP Total 
venituri

%FSP

2052875 20,41% 713829 23% 2766686 22,27%

Cheltuieli 
titulari

% FSP Cheltuieli 
Plata cu ora

%F SP Total 
cheltuieli

% fFSP

2380712 25,53% 410060 23,99% 2790772 25,29%

Venituri 2020-2021: 2783339  Cheltuieli 2020-2021: 2523490 

Venituri 2021-2022: 2766686  Cheltuieli 2021-2022: 2790772 

Diferența: -16653      Diferența: 267282 

    Balanța: 2020-2021: 3259849 

    Balanța 2021-2022: -24086 

    Evoluție: -283935 



Priorități 

Creșterea calității practicii 
pentru studenți și extinderea 
ofertei de internships


