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curt is toric

       Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei (DŞE), unul dintre cele patru 
ale Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, există, ca atare, începând cu anul 
universitar 2011-2012.
 

Oferta educaţională și de cercetare s-a diversi�cat an de an:

Pedagogie (în�ințată în 1997-1998)
Psihopedagogie specială (în�ințată în 1999-2000) 
Colegiile de institutori (Filiale Deva, Lugoj, Caransebeş 1999-2008)  
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în�ințată în 2005-2006, 
pe structura vechilor colegii de institutori)
Psihopedagogia educaţiei integrate (studii aprofundate, 1996-2001)
Management educaţional şi şcolar (studii aprofundate, 1997-2004)
Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională (CPIE) (2005-2013)
Management de sistem şi de proces în organizaţiile educaţionale (MSPOE) 
(2005-2013)
Master european în educaţia adulţilor (MEEA), (2005-2013)
Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică (PECP) (2013)
Management educaţional şi dezvoltare curriculară (MEDC) (2013)
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (unitatea independentă de cercetare,
în�inţată în anul 2000)

S



f erta educaționalăO
      DŞE derulează trei programe de formare iniţială nivel licenţă, două programe 
masterale şi 10 programe postuniversitare.

Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică (PECP)  - capacitate 50 locuri
Management educaţional şi dezvoltare curriculară (MEDC) - capacitate 50 locuri

Pedagogie - capacitate 50 locuri
Psihopedagogie specială - capacitate 50 locuri
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - capacitate 100 locuri

Licență:

Master:

10 programe postuniversitare de formare 
și dezvoltare profesională continuă

Speci�cul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – evaluarea în învăţământul preşcolar
Psihopedagogie specială aplicată și managementul intervenției psihopedagogice 
Strategii de educație și disciplinare pozitivă în școală 
Tendinţe actuale în didactici 
Educație centrată pe elev 
Reziliență și asertivitate în mediul educațional 
Psihoterapii existențiale 
Leadership şi management în organizaţiile 
educaţionale preuniversitare 
Managementul resurselor 
educaționale pentru tineret
Dezvoltarea abilităților profesionale 
pentru ocupația profesor de sprijin



orpul profesoralC
        A evoluat de la șase cadre didactice, la 20 şi actual 14 cadre didactice (doi profesori, 
cinci conferenţiari, șase lectori, un asistent). Au colaborat peste 20 de cadre didactice asociate. 
Depatamentul a propus conferirea a șase titluri de Doctor Honois Causa.
        De-a lungul timpului,  cadrele didactice titulare care ne-au onorat au fost:

Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu - director departament 1997-2000, 2004 - 2011
Lect. univ. dr. Luminiţa Bejan - director departament 2000 - 2004  
Prof. univ. dr. Ion Dumitru  - director departament 2011-2015
Prof. univ. dr. Simona Sava  - director departament din 2015
Prof. univ. dr. Romeo Poenaru †          Colectiv actual
Prof. univ. dr. Alin Sava       Conf. univ. dr. Liliana Danciu
Conf. univ. dr. Mihai Predescu              Conf. univ. dr. Adia Chermeleu
Conf. univ. dr. Emil Surdu                     Conf. univ. dr. Mariana Craşovan
Conf. univ. dr. Ioan Murariu                  Conf. univ. dr. Ionel Moş
Conf. univ. dr. Silvia Lucica   Conf. univ. dr. Mihai Predescu
Conf. univ. dr. Ramona Paloş  Lect. univ. dr. Ioana Dârjan
Conf. univ. dr. Irina Macsinga  Lect. univ. dr. Anca Luştrea
Conf. univ. dr. Daniela Moţiu                 Lect. univ. dr. Loredana AlGhazi
Conf. univ. dr. Constantin Strungă         Lect. univ. dr. Sorin Predescu       
Asist. univ dr. Ionela Clipici                  Lect. univ. dr. Claudia Borca
Prep. univ. Doru Todoruţ                       Lect. univ. dr. Otilia Bersan
Prep. univ. Liliana Glemianu                  Asist. univ. dr. Ramona Tutunaru



ercetare șt i inț i f icăC
DŞE coordonează trei centre de cercetare:

        În�ințat în anul 2000, ca institut de cercetare-dezvoltare-inovare 
ce oferă suport și consultanță științi�că și metodologică instituțiilor 
și decidenților educaționali. IREA, releu între mediul academic și factorii interesați 
din educația continuă a adulților, contribuie totodată 
la promovarea educației adulților din România la nivel internațional.

        În�ințat în anul 2011, cu scopul de a dezvolta un mediu universitar incluziv, 
centrat pe performanță și șanse egale la educație, în care studenții 
cu dizabilități să își aducă aportul la crearea unei culturi a toleranței, diversității și 
participării active. CAIP oferă totodată oportunități de cercetare, implementare, 
formare și supervizare.
 

      Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (IREA) http://www.irea.ro/

     Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică (CAIP-UVT) 

         În�ințată în anul 2016, cu scopul de a asigura desfășurarea activităților de 
cercetare științi�că, de terapie şi de practică pentru studenţi în domeniul 
psihopedagogiei speciale. CUTCP oferă consultanţă şi asistenţă de specialitate, 
transferând  rezultatele cercetării către clinici, spitale, şcoli. Toate activitățile 
derulate în Clinică au la bază principiile cercetării bazate pe practică și a predării 
bazate pe cercetare. 

        În cei 20 de ani de activitate DŞE a fost implicat în peste 50 de proiecte naţionale şi internaţionale, 
de cercetare, dezvoltare, inovare reprezentative �ind: 

FP5: Crearea unor noi modele ocupaționale pentru minoritățile culturale: 
cazul populației roma – Worklalo 
FP6: Strategii de incluziune și coeziune socială în Europa din perspectivele educației - INCLUD-ED 
Proiecte Internaţionale: Proiecte Erasmus + de dezvoltare curriculară ESRALE - European Studies iand 
Research in Adult and learning Education
Proiecte Naţionale: Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare - BLU; 
Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului 
la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi - eIncluziune.

 

     Clinica Universitară de Terapii şi Consiliere Psihopedagogică (CUTCP) 



ubl icaț i iP

E

      Publicaţiile individuale sau colective ale 
membrilor DŞE au apărut la edituri prestigioase, 
naționale și internaționale.

      Diverse evenimente științi�ce, naționale și cu participare 
internațională, au fost organizate de-a lungul timpului. Mai 
reprezentative sunt:
      Ciclul de conferinţe naţionale  de educaţie a adulţilor (2001, 
2006, 2010, 2015), organizate împreună cu IREA. www.irea.ro 
      DŞE - co-organizator al ciclului anual de conferinţe naţionale 
de cercetare în educaţie, CERED; prima ediţie, Timişoara 2014. 
www.cered.ro

      Revista de Ştiinţe ale Educaţiei (Journal of Educational 
Sciences) - editată de Universitatea de Vest din Timişoara, sub 
egida DSE şi IREA, începând cu 1999. www.resjournal.uvt.ro 
      Începând cu anul 2009, articolele Revistei de Științe ale 
Educației sunt disponibile în baza de date internațională EBSCO, 
în cadrul secțiunii Education Research Complete.

venimente şt i inţ i f ice



lumniA

      „Am ales DŞE, un program care m-a învăţat cum să îmi valori�c mintea, 
cum să mă cunosc pe mine însămi şi să-i înţeleg pe ceilalţi, cum să devin 
valoroasă prin educaţie şi cum pot adăuga valoare celor din jur. Am devenit 
parte a unei echipe care crede în puterea �ecăruia de a schimba lumea ... 
câte puţin, în �ecare zi.” Tilore Kortner, absolventă PIPP

     „Dragi absolvenţi, nu ocoliţi această lume fascinantă a educaţiei, lăsaţi 
oameni deosebiţi să vă deschidă uşile spre un paradis rar întâlnit de 
cunoştinţe şi deprinderi, puneţi rând pe rând cărămizile unei formări iniţiale 
şi continue de calitate superioară şi deveniţi parte a acestei lumi speciale, 
alegând domeniul ştiinţelor educaţiei!” - Ionela Clipici, absolventă Pedagogie

      „Recomand cu căldură oricui dorește să facă o diferență în viața celor 
din jur, să urmeze cursurile specializării de Psihopedagogie specială: 
o călătorie fascinantă în care te descoperi, te formezi și te dezvolți, pentru ca 
mai  apoi să te  dăruiești.” - Mirabela Sdeorna, absolventă PPS



Contact: Bv. V. Pârvan 4, Timișoara, cam. 242 și 335
e-mail:   secretariat.sted@e-uvt.ro 

Vizitați-ne pe web https://fsp.uvt.ro/  


