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Hotărârea Consiliului Facultăţii  

Nr. 2 din 10 martie 2016 
 

1. A fost avizată propunerea Consiliului Departamentului de scoatere la concurs a două 
posturi vacante de lector, în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016. 

2. Au fost prezentate rezultatele evaluării de către studenţi a activităţii didactice din 
semestrul I, anul universitar 2015-2016. Cadrele didactice evaluate (asist. dr. Ioana Atudorei, 
lector dr. Mihai Pascu, lector dr. Adrian Dămşescu) au fost informate cu privire la rezultate, 
iar comisiile de asigurare a calităţii vor realiza sinteza şi planul de măsuri, până la data 31 
martie 2016. 

3. A fost prezentat fondul de burse alocat Facultăţii de Sociologie şi Comunicare pentru 
semestrul al II-lea al acestui an universitar şi modul de distribuire a acestui fond. Informaţiile 
au fost postate la avizierul facultăţii şi la adresa:  
http://www.unitbv.ro/socio/Studenti/Burse.aspx 

4. Ca urmare a redistribuirii locurilor de la buget rămase libere la nivelul universităţii, 
Facultatea de Sociologie şi Comunicare a primit două locuri bugetate, care au fost alocate, în 
ordinea descrescătoare a mediilor, studenţilor de la programele de studii Comunicare şi 
Relaţii Publice III (1 loc) şi Resurse Umane II (1 loc). 

5. Ca urmare a analizei de către Consiliul Facultăţii a activităţilor extra-didactice desfăşurate 
de membrii departamentului, lector dr. Victor Briciu a fost propus pentru deplasarea 
externă de 3 zile organizată de UTBv, în vederea motivării şi recompensării angajaţilor 
(cadre didactice cu gradul asistent/lector).  

6. A fost stabilit calendarul desfăşurării concursului de ocupare a postului de secretar III, la 
Facultatea de Sociologie şi Comunicare. Informaţii suplimentare pot fi accesate la adresa: 
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Posturi%20in%20concurs/TESA/Secretar%20III%20cu%20st
udii%20superioare%20perioada%20ned%20la%20FSocio(Decanat).pdf 

 

Informare: 
În urma aprobării de către rectorul UTBv a solicitării trimise de Facultatea de Sociologie şi 
Comunicare, a fost demarată procedura de achiziţionare a materialelor şi echipamentelor necesare 
amenajării Laboratorului Tv din str. Memorandului. 

 

Decan, 
Lector dr. Marinela Şimon 
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