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Program de Asigurare a Calitatii - elaborat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, 2016 
Domenii ale 
calitatii 

Obiective Actiuni preconizate pentru 
indeplinirea obiectivelor 

Cuantificarea obiectivului 
Indicatori 

 Responsabili Costuri 
estimate/ 
Sursa  
finantare 

Termene 

Capacitate 
institutionala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea 
Planului 
Operational al 
FPSE pe anul 
2016  si  
asigurarea 
concordantei intre 
Programul de 
Asigurare a 
Calitatii la nivel 
de Facultate si 
Planul 
Operational al 
Facultătii (PO 
2016) 

Realizarea Planului Operational 
al Facultătii de Psihologie si 
Stiinte ale Educatiei pentru anul 
2016 si revizuirea comisiilor de 
specialitate responsabile de 
realizarea obiectivelor 
identificate în Planul 
Operational 2016 
 
 

Pentru anul 2016, s-au stabilit următoarele 
Comisii la nivel de Facultate: 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii: 
Prof. univ.dr. Ion Albulescu 
Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 
Prof. univ. dr. Călin Felezeu 
Conf. univ. dr. Anca Dobrean 
Conf. univ. dr. Cătălin Cosmin Glava 
Conf. univ. dr. Andrea Hathazi 
Conf. univ. dr. Cosmin Claudiu Ioan Prodea 
Lector. univ. dr. Cristina Bojan 
Lector. univ. dr. Dana Elisabeta Opre 
Lector. univ. dr. Judit Ozsváth 
Student Chirilă Ioan Vlad 
Student Talpoş Cristian  
 
Responsabil pe Facultate cu Asigurarea 
Calitatii: Prodecan Prof.univ.dr. Călin 
Felezeu 
 
Comisii de Specialitate: 
Comisia pentru cercetare, excelenţă şi 
resurse umane: 
Prof. univ. dr. Vasile Chiş 
Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 
Prof. univ. dr. Andrei Miu 
Prof. univ. dr. Cristian Stan 
Prof. univ. dr. Aurora Szetagotai-Tătar 
Conf. univ. dr. Sorina Bolovan 
Conf. univ. dr. Adrian Roşan 
Lect. univ. dr. Birta-Székely Noémi 
Lect. univ. dr. Janos Reka 
 
Comisia de coduri, regulamente şi 
probleme juridice: 

Decan (Prof. 
univ. dr. Nicolae-
Adrian Opre) 
 
Prodecani (Prof. 
univ. dr. Călin 
Felezeu, Prof. 
univ. dr. Aurora 
Szentagotai, 
Conf. univ. dr. 
Rita Foris-
Ferenczi, Conf. 
univ. dr. Adina 
Glava). 

-  
mai 
2016 
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Conf. univ. dr. Horaţiu Catalano 
Conf. univ. dr. Eliza Maria Dulamă 
Conf. univ. dr. Nicoleta Maţian 
Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra 
Lect. univ. dr. Kálcza-Jánosi Kinga 
Lect. univ. dr. Silviu Matu 
Lect. univ. dr. Szilvester László Szilárd 
Student Loredana Dobranschi 
 
Comisia pentru activităţi studenţeşti: 
Prof. univ. dr. Muşata Bocoş 
Conf. univ. dr. Mircea Breaz 
Conf. univ. dr. Demény Piroska 
Conf. univ. dr. Anca Dobrean 
Conf. univ. dr. Adina Glava 
Conf. univ. dr. Dumitru Vălcan 
Lect. univ. dr. Cristina Bălaş -Baconschi 
Asist. univ. dr. Lavinia Damian 
Asist. univ. drd. Fărcaş Susana 
Student Loredana Dobranschi 
Student Diana Negrean 
 
Comisia pentru buget şi monitorizare: 
Prof. univ. dr. Adriana Băban 
Prof. univ. dr. Adrian Opre 
Prof. univ. dr. Szamosközi István 
Conf. univ. dr. Anca Dobrean 
Conf. univ.  dr. Cătălin Glava 
Conf. univ. dr. Ioana Magdaş 
Conf. univ.  dr. Vasile Timiş 
Lect. univ. dr. Péntek Imre 
 
Comisia pentru internaţionalizare şi 
dialog intercultural: 
Prof. univ.  dr. Călin Felezeu 
Conf. univ. dr. Andrea Hathazi 
Lect. univ. dr. Batiz Enikő 
Lect. univ. dr. Delia Muste 
Lect. univ. dr. Oana Negru-Subţirică 
Lect. univ. dr. Szállassy Noémi 
Lect. univ. dr. Mirona Stănescu 
Lect. univ. dr. Simona Ştefan 
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Student Reka Kertesz 
Student Cristian Talpoş 
 
Comisia de curriculum, calitate şi 
învăţământ netradiţional: 
Prof. univ. dr. Ion Albulescu 
Prof. univ. dr. Alina Pamfil 
Conf. univ. dr. Carolina Bodea-Haţegan 
Conf. univ.  dr. Irina Pop-Păcurar 
Conf. univ.  dr. Dorothea Ionescu 
Lect. univ. dr. Birta-Székely Noémi 
Lect. univ. dr. Dana Jucan 
Lect. univ. dr. Orbán Réka 
Lect. univ. dr. Simona Ştefan 
Lect. univ. drd. Sorin Ţigăreanu 
Lect.univ.dr. Balazsi Robert 
Student Loredana Dobranschi 
Student Antonia Pop 
 
Comisia pentru proiecte de dezvoltare 
academică, relaţii cu mediul de afaceri şi 
prognoze: 
Conf. univ. dr. Mirela Albulescu 
Conf. univ. dr. Dósa Zoltán  
Lect. univ. dr. Olga Chiş 
Lect. univ. dr. Carmen David 
Lect. univ. dr. Demeter Kármen 
Lect. univ. dr. Silviu Matu 
Lect. univ. dr. Roxana Timofte 
Asist. univ. dr. Oana Fodor 
Comisia de strategie: 
Prof. univ. dr. Ion Albulescu 
Prof. univ. dr. Oana Benga 
Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 
Prof. univ. dr. Călin Felezeu 
Prof. univ. dr. Nicolae-Adrian Opre 
Prof. univ. dr. Szamosközi István 
Prof. univ. dr. Aurora Szetagotai-Tătar 
Conf. univ. dr. Anca Dobrean 
Conf. univ. dr. Foris-Ferenczi Rita 
Conf. univ. dr. Adina Glava 
Conf. univ. dr. Cosmin Prodea 
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Conf. univ. dr. Adrian Roşan 
Lect. univ. dr. Péntek Imre 
Lect. univ. dr. Mirona Stănescu 
 
 

Ajustari ale 
Planurilor de 
Învătământ si 
revizuiri ale 
curriculei pentru 
specializările 
nivel licentă si 
nivel master in 
functie de 
competentele 
specifice fiecarei 
specializari si a 
dinamicii fiecarui 
Departament. 

Actualizarea în conformitate cu 
competentele profesionale 
vizate si cu prevederile 
ministeriale, planurile de 
invatamant ale specializarilor 
Facultatii, raportul de ocupare a 
posturilor / Departament (se va 
tine cont de recomandarile 
Comisiei de Curriculum a UBB 
si a Facultătii). 

Psihologie; 
Pedagogia Invatamantului Primar si 
Prescolar; Pedagogie; 
Psihopedagogie Speciala. 

Directori de 
Departamente 
 
Prodecani  
 
Comisia pentru 
curriculum, 
calitate si 
învătământ 
netraditional  

 ianuarie 
2016 

Asigurarea 
spatiilor de 
învătămant, 
cercetare si alte 
activitati 
(evenimente, 
activitati 
extracurriculare). 

Organizarea unor spatii 
adecvate pentru plasarea 
doctoranzilor, post-
doctoranzilor, profesori 
vizitatori  si a directorilor de 
granturi din afara UBB. 
 
Semnarea de protocoale si 
conventii de colaborare cu 
institutii de invatamant din Cluj 
si din extensiile universitare, 
astfel incat sa se diversifice 
oferta de practica clinică si 
pedagogică si de profil (stabilită 
la nivel curricular).  

- număr de studenti doctoranzi si cercetători 
postdoctoranzi existenti în cadrul Scolilor 
Doctorale, în functie de numărul permis de 
doctoranzi/ conducător de doctorat si 
capacitatea institutională a fiecărui 
departament 
 
- numar programe (granturi) care permit 
sustinerea financiară a cercetătorilor 
postdoctoranzi si doctoranzi. 
 
- numar de protocoale de colaborare semnate 
intre Departamente, Laboratoare si Centre de 
Cercetare ale Facultatii cu institutii, 
companii, fundatii si asociatii ofertante de 
practica si internshipuri, in conditiile 
standardelor educationale si de cercetare ale 
FPSE. 

Decan, prodecani, 
directori de studii,  
 
Directori de 
Departamente  
 
Directori de Scoli 
Doctorale 
 
 

- Pe tot 
parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
 

Facilitarea 
accesului 
studentilor la site-
uri si baza de date 
de specialitate 

- asigurarea bunei functionări si 
accesului studentilor la 
computerele destinate lor din 
clădirea de pe Str. Sindicatelor, 
nr.7, Str.Republicii 37 si Str. B-

- adaptarea continuă a echipamentului IT si 
audio-video utilizat de către studenti  (nivel 
licentă, masterat si doctorat) la nevoile 
educationale si de cercetare. 
 

Echipa de 
informaticieni ai 
Facultătii 
 
Administrator Sef 

Venituri 
bugetare si 
extrabugeta
re 

Pe tot 
parcursul 
anului 
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prin intermediul 
internetului 
(accesul WiFi 
este asigurat in 
cladirile FPSE). 
 
Facilitarea 
accesului fizic si 
social al 
studentilor cu 
dizabilitati la 
spatiile de 
predare si 
socializare ale 
FPSE (rampe de 
acces, 
indicatoare, 
toalete specifice). 

dul 21 decembrie, nr. 128, tot 
et. 1, et. 4 (sala Kulcsar), 
asigurarea spatiilor de utilizare 
a computerelor personale (cu 
acces WiFi). 
 
 
- accesibilizarea spatiilor FPSE 
(predare, socializare, sanitare) 
pentru studentii cu nevoi 
speciale si educarea cadrelor 
didactice, a corpului secretarial  
si a studentilor in ceea ce 
priveste interactiunea cu 
persoanele cu nevoi speciale – 
stimularea relatiei cu Biroul 
pentru Studenti cu Dizabilitati 
al UBB si cu Centrul CATA 
(Departamentul de 
Psihopedagogi 

 
 
- stimularea la nivel de Departamente a 
proiectelor de accesibilizare a spatiilor de 
predare si socializare pentru persoane cu 
nevoi speciale si de informare/educare a 
personalului FPSE (cadre didactice, 
administrativ – corp secretarial, studenti) in 
ceea ce priveste interactiunea cu persoanele 
speciale 

Facultate  
  

 
Comisia petru 
buget şi 
monitorizare  
 
Comisia de 
asigurare a 
calitătii 

Eficacitate 
educationala 

Asigurarea unei 
politici 
transparente în 
ceea ce priveşte 
admiterea şi 
recrutarea 
studenţilor 
nationali si 
internationali  la 
programele de 
studiu oferite 
(nivel licentă, 
master si 
doctorat) 
  

- postarea pe site-ul Facultăţii 
(www.psiedu.ubbcluj.ro) a 
Regulamentului de admitere, 
elaborarea şi difuzarea de 
broşuri şi pliante. 
 
- promovarea în diverse 
localităţi a admiterii prin 
participarea la caravane de 
promovare in teren, emisiuni 
radiofonice şi televizate. 
 
- implicarea fiecărui 
Departament în alcatuirea unor 
materiale proprii de promovare 
(film, prezentări, pliante) 
 
- realizarea unui film de 
prezentare a Facultatii, in 
colaborare cu Departamentul de 
Comunicatii si PR al UBB  

- se stabilesc criteriile de admitere la toate 
specializările Facultăţii la nivel licenţă si 
master - se transmit către Rectorat si se 
afisează pe site-ul Facultătii 
www.psiedu.ubbcluj.ro), precum si pe site-
urile fiecarui departament. 
 
- stabilirea structurii si compozitiei filmului 
de prezentare a FPSE (intalniri cu echipa 
responsabila de realizarea filmului)  

Directori 
Departamente 
 
Decan (Prof. 
univ. dr. Nicolae-
Adrian Opre) 
 
Secretar Sef, 
responsabil 
Admitere 
facultate 
 
Reprezentanti 
senatul UBB 

 
-resurse 
bugetare si 
extrabugeta
re ale 
Facultătii si 
Departame
ntelor 

mai 2016 
 
 
 
 
 
 
Sesiunea 
de 
admitere 
iulie 
2016 
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Asigurarea unui 
standard ridicat al  
calificării 
universitare  

- revizuirea curriculum-ului 
fiecărei specializări la nivel 
licenţăsi masterat pe bazele  
unei corespondenţe dintre 
rezultatele în învăţare, respectiv 
cercetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- asigurarea functionării 
Scolilor Doctorale în 
concordantă cu domeniile 
acoperite la nivel licentă si 
masterat.  
 
 
- Incurajarea propunerilor de 
noi cursuri postuniversitare, in 
special a celor in colaborare cu 
alte Facultati si/sau Universitati 
din Consortiul Universitaria si 
alte consortii. 
 
 

Curriculum revizuit 
(www.psiedu.ubbcluj.ro): 
- nivel licentă: psihologie, psihopedagogie 

speciala, pedagogie, pedagogia 
invatamantului primar si prescolar; 

- nivel masterat: Psihologie clinică, 
Consiliere psihologică şi psihoterapie, 
Tehnici psihologice pentru controlul 
comportamentului si dezvoltarea 
potentialului uman, Psihologia Sanatatii 
Publice si clinice, Consiliere si 
interventie psihologica in dezvoltarea 
umana, Psihologia resurselor umane si 
sanatate organizationala, Psihologie 
juridica, Psihologie aplicata in 
organizatii complexe, Management. 
Consiliere si asistenta psihopedagogica 
in institutiile incluzive, Terapia 
limbajului si audiologie educationala, 
Consiliere scolara si asistenta 
psihopedagogica, Educatie civica, 
Management curricular, Metode si 
practici alternative in invatamantul 
primar si prescolar, Didactica limbii si 
literaturii germane, cultura si civilizatia 
germana a Europei Centrale si de Sud-
Est.  

 
- Nivelul I şi II cursuri de formare 

psihopedagogică. 
 

Scoli doctorale: Scoala doctorala Educatie, 
Dezvoltare, Cognitie, Scoala doctorală de 
Psihologie, Scoala doctorală de 
Psihodiagnostic si Interventii Psihologice 
Validate Stiintific 
 
Curs postuniversitar (in colaborare cu 
Facultatea de Medicina Veterinara, 
USAMVCluj-Napoca) – Terapia si 
activitatile asistate de animale pentru 
persoane cu nevoi speciale (Departamentul 

Directori 
Departamente  
 
Directori Scoli 
Doctorale 
 
Decan 
 
Prodecani 
 
Comisia pentru 
curriculum, 
calitate si 
învătământ 
netraditional  
 
 
Responsabil 
Conf. univ. dr. 
Cătălin Glava 

- buget 
specific 
fiecarui 
Departame
nt 

aprilie 
2016 
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de Psihopedagogie Speciala). 
 
Curs postuniversitar Interventii 
psihopedagogice pentru copiii cu dizabilitati 
si familiile acestora (Departamentul de 
Psihopedagogie Speciala). 
 

Eficacitate 
educationala 

Asigurarea unei 
strategii 
eficiente în 
ceea ce priveşte 
informarea, 
admiterea şi 
recrutarea 
studenţilor 
nationali si 
internationali  
la programele 
de studiu 
oferite (nivel 
licentă, master, 
doctorat, 
cursuri 
postuniversitare
) 
  

- postarea pe site-ul Facultăţii 
(www.psiedu.ubbcluj.ro) a 
Regulamentului de admitere, 
elaborarea şi difuzarea de broşuri 
şi pliante. 

 
- promovarea în diverse localităţi 
a admiterii prin participarea la 
caravane de promovare in teren, 
emisiuni radiofonice şi televizate. 
 
- implicarea fiecărui Departament 
în alcatuirea unor materiale 
proprii de promovare (film, 
prezentări, pliante) 
 
- realizare film de prezentare a 
Facultatii, in colaborare cu 
Departamentul de Comunicatii si 
PR al UBB 

- se stabilesc criteriile de admitere la 
toate specializările Facultăţii la nivel 
licenţă si master (se transmit către 
Rectorat si se afisează pe site-ul 
Facultătii www.psiedu.ubbcluj.ro). 
 
 
 

Directori 
Departamente 
 
Decan 
 
Secretar Sef 
 
Reprezentanţi 
Senatul UBB 

5000 lei 
 
Tiparituri 
realizate in 
cadrul 
Departamen
tuli de 
Imagine 
UBB 
 
Resurse 
specifice 
fiecarui 
departamen
t 

martie 2016 
 
 
 
 
 
 
Sesiunea de 
admitere 
iulie 2016 

Asigurarea unor 
standarde 
aliniate la 
standardele 
spatiului UE  in 
ceea ce priveste 
calificările 
universitare  

- înnoirea curriculum-ului fiecărei 
specializări la nivel licenţăsi 
masterat pe bazele  unei 
corespondenţe dintre rezultatele 
în învăţare, respectiv cercetare. 
 
- asigurarea functionării scolilor 
doctorale în concordantă cu 
domeniile acoperite la nivel 
licentă si masterat.  
 
- asigurarea conditiilor 
functionarii cursurilor 
postuniversitare si de 
perfectionare existente 

Curriculum (www.psiedu.ubbcluj.ro) – 
nivel licenta, masterat si cursuri 
postuniversitare. 
 
Scoli doctorale: Școala doctorală 
Psihodiagnostic și intervenții 
psihologice validate științific , Școala 
doctorală Psihologie cognitivă 
aplicată, Școala doctorală Educație, 
reflecție, dezvoltare 

Directori 
Departamente  
 
Directori Scoli 
Doctorale 
 
Responsabili cursuri 
postuniversitare si 
perfectionare 
 
Decan 
 
Prodecani 

- aprilie 2016 
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Asigurarea 
relevanţei 
societale şi 
profesionale a 
programelor de 
studiu în 
concordanţă cu 
dinamica 
cerinţelor pieţei 
muncii  
 
 
 

- stabilizarea efectivelor de studii 
la cerintele de la nivel de Minister 
si a capacitătii institutionale 
(standarde ARACIS)  
 
- asigurarea prin procesul 
educational a  competenţelor 
dobândite de absolvenţii fiecărei 
specializări nivel licenţă şi 
masterat. 
 
- stimularea activitatilor de tip 
Service Learning pentru studenti 
(activitati orientate catre 
comunitate, voluntariat) 

Competenţe absolvenţi de 
Psihopedagogie Specială 
 
Competenţele absolvenţilor de 
Psihologie 
 
Competenţele absolvenţilor de 
Pedagogie  
 
 
- sesiuni de informare si Information 
Desks (pe holul FPSE, Sindicatelor 7) 
privind oportunitatile de voluntariat si 
internship oferite de colaboratori si 
Alumni ai Facultatii  
 
- nivelul I şi II cursuri de formare 
psihopedagogică  

Decan 
 
Prodecani 
 
Directori 
Departamente 
 
Secretar Sef 
 
Reprezentanti ai 
studentilor si ai 
Asociatiei 
Studentilor Psihologi 
din Romania (ASPR) 
Responsabil Conf. 
univ. dr. Cătălin 
Glava 

- Semestrial 

Management
ul calitatii 

Utilizarea 
metodelor 
moderne si 
interactivede 
predare 
 
 
Asigurarea 
vizibilităţii 
rezultatelor 
cercetării 
cadrelor 
didactice şi 
studenţilor 

- promovarea unor metode active, 
centrate pe student care sunt 
prezentate in Ghidul Studentului 
de la fiecare specializare a 
facultătii 
 
 
 
 
- colaborarea cu managementul 
cercetării  

- utilizarea metodele moderne de 
predare (metode active, centrate pe 
student), cum ar fi: metode de predare-
învăţare la nivel individual, metode de 
predare-învăţare interactivă în grup, 
metode de fixare şi sistematizare a 
cunoştinţelor şi de verificare, metode 
de rezolvare de probleme prin 
stimularea creativităţii. 
- întâlnire de lucru cu reprezentanţii 
managementului cercetării pentru 
optimizarea bazei de date 

Prodecani 
 
Directori de 
departamente 
 
 
 
 
Responsabil 
Prodecan, Prof. univ. 
dr. Aurora 
Szentagotai 
 

 Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 Stabilirea 
tutorilor pentru 
fiecare an de 
studiu (format 
zi si învătământ 
la distantă). 

- numirea tutorilor si prezentarea 
acestora studentilor 
 
- stabilirea responsabilitătilor 
tutorilor si programarea 
întălnirilor periodice cu 
reprezentantii de an ai studentilor. 
 
 

Psihologie – zi (tutori pentru anul I, 
anul II si anul III), distantă (tutori 
pentru anul I, anul II si anul III). 
 
Pedagogie şi Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar 
– tutori pentru anul I, anul II si anul II. 
 
Psihopedagogie speciala – tutori 
pentru anul 1, anul 2 si anul 3 

Directori de 
departamente 
 
Secretar Sef 
 
Comisia pentru 
activităti studentesti  

- Început an 
universitar  
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 Elaborarea si 
revizuirea de 
syllabus-urilor 
la disciplinele 
din planurile de 
învătământ 
(licentă, master) 

- alcătuirea fiselor de disciplină, 
respectându-se cerintele în 
vigoare  

- plasarea pe site-ul Facultatii a 
fiselor de disciplina 

- se precizează, respectându-se 
Regulamentele în vigoare, temele 
pentru lucrări practice si seminarii; 
obligatiile studentilor pentru lucrări 
practice si seminarii; formele de 
evaluare pe parcurs, tipul evaluării 
finale, punctele sau ponderea pe care 
fiecare formă de evaluare o va avea în 
nota finală. 

Titulari discipline 
 
Directori 
Departamente 
 
 

-  martie 2016 

 Distribuirea 
Ghidului 
Studentului 
UBB 2016. 
 
Realizarea si 
distribuirea 
Ghidului 
Bobocilor FPSE 
2016, cu 
implicarea 
ASPR 

- multiplicarea Ghidului 
Studentului (în varianta pentru 
anul universitar 2016-2017) 
pentru fiecare specializare si 
distribuirea acestuia (cu ajutorul 
reprezentatilor studentilor în 
Consiliul Profesoral si a Asociatiei 
Studentilor Psihologi din 
România) 
 
- multiplicarea Ghidului Bobocilor 
(realizat de catre reprezentantii 
studentilor anilor II si III si 
membrii Asociatiei Studentilor 
Psihologi din Romania). 

- distribuirea pentru anul 2016  a 
Ghidului Studentului la: Psihologie, 
Psihopedagogie Speciala, Pedagogie, 
PIPP 
- nivelul I şi II cursuri de formare 
psihopedagogică 
 
- facilitarea distribuirii materialelor-
ghid realizate de către ASPR pentru 
studentii anului I la sectiile Facultătii 
de Psihologie si Stiinte ale Educatiei. 

Prodecan 
 
 
- repsonsabil Conf. 
univ. dr. Cătălin 
Glava 
 
Comisia pentru 
activităti studentesti  
 

3000 RON 
fonduri 
bugetare ale 
Facultătii 
 
-fonduri 
alocate de 
catre fiecare 
departamen
t 

 septembrie 
2016 

 Evaluarea 
activitătii 
cadrelor 
didactice de 
către studenti 
(evaluare online 
a fiecărei 
discipline cu 
susţinerea 
studenţilor) 

- completare online de către 
studenti a  bazei de date gestionată 
de Centrul de Management al 
Calitatii (Academic Info) 
 
- evaluarea colegială 
 

- asigurarea transmiterii informatiei 
necesare studentilor pentru accesarea 
bazei Academic Info si a evaluării la 
timp a disciplinelor (implicarea 
Asociatiei Studentilor Psihologi din 
Romania si a reprezentantilor 
studentilor la nivel de FPSE) 

Decan 
 
Prodecani 
 
Secretar Sef 
 
Directori 
Departamente 

- Semestrial 

 Asigurarea 
disponibilitătii 
resurselor de 
învătare. 

- se asigură accesul la reviste 
nationale de specialitate, baze de 
date on line, reviste de specialitate  
on line, acces la biblioteci 

- disponibilitatea resurselor de învăţare 
online (fiecare titular de disciplină va 
indica site-urile de interes) 
- informarea studentilor despre resursele 
disponibile la Biblioteca Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, care 
este subordonată Bibliotecii Centrale 
Universitare "Lucian Blaga".   

Directori de 
Departamente 
 
Titulari de discipline 
 
Comisia pentru 
activităti studentesti  
 

Resurse 
bugetare si 
extrabugeta
re ale 
Facultătii 

Permanent 
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  Informarea 
studentilor 
asupra 
organizării 
competiţiilor  
interne la 
nivelul 
facultăţii şi la 
nivelul 
universităţii 
prin care se 
alocă burse de 
cercetare 
individuale sau 
pentru grupuri 
interdisciplinare 
(ex. Colegiul 
Studentesc de 
Performanta 
Academica al 
UBB) 
 
Informarea 
studentilor 
asupra 
mobilitătilor 
nationale si 
internationale si 
asigurarea 
selectiei 
obiective a 
acestora 

- prezentarea si sustinerea unor 
proiecte de cercetare studenţească. 
 
- preluarea dosarelor pentru 
mobilităti internationale, 
organizarea interviului, 
comunicarea rezultatelor. 

 
- preluarea dosarelor si asigurarea 
selectiei la nivel de Facultate 
pentru admiterea la Colegiul 
Studentesc de Performanta al 
UBB. 
 
 
 
 
 
 
- asigurarea unei colaborari 
optime cu Centrul de Cooperari 
Internationale al UBB  

 

- selectarea studentilor care vor 
beneficia de burse de cercetare  
 
- selectare studenţii anilor II şi III şi 
masteranzii care beneficiază de burse 
Erasmus. 
 
- ierarhizare studenti inscrisi pentru 
admiterea la Colegiul Studentesc de 
Performanta Academica al UBB, cu 
sprijinul cadrelor didactice 
responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
- solicitarea unor intalniri consultative 
si de informare cu membri ai Centrului 
de Cooperari Internationale in scopul 
asigurarii procesului de 
internationalizare a FPSE. 

 

Decan 
 
Prodecani 
 
Responsabil 
Erasmus la nivel de 
Facultate (Conf. 
univ. dr. Carolina 
Bodea-Hategan) 
 
Directori de 
Departamente 
 
Comisia pentru 
cercetare, excelenţă 
şi resurse umane 
 
Responsabil Relatii 
Internationale la 
nivel de Facultate: 
Conf. univ. dr. Adina 
Glava 

 Pe 
parcursul 
anului 
academic 

 
 
01.06.2016 

Prodecan,         
Prof. univ. dr. Călin Felezeu             


