
 
I. CREAŢIE ȘI CERCETARE 

 
 
Planul strategic de cercetare şi creaţie artistică al Facultăţii de Arte şi Design se 
înscrie în parametrii generali ai strategiei cercetarii ştiinţifice şi creaţiei artistice din 
UVT, avându-seîn vedere, în mod complementar, direcţiile naţionale şi  europene de 
dezvoltare a creaţiei şi cercetării în domeniul artelor vizuale, vizând aducerea  de  
cunoştinţe noi teoretice şi aplicative, implementarea rezultatelor cercetării şi creaţiei 
artistice în proiecte care să potențezecalitatea activităţilor de creație și cercetare. 
 
Astfel cele 53 de cadre didactice ale celor două departamente ce intră în 
componența Facultății de Arte și Design, au desfășurat activități de creație și 
cercetare specifice domeniului în număr de 338, din care conform raportului anual pe 
cercetare al departamentelor, 235 de către membrii Departamentului de Arte Vizuale 
și 104 de către membrii Departamentului Design și Arte Aplicate. 
 
I.1. ACTIVITATEA ȘCOLII DOCTORALE A FACULTĂȚII DE ARTE ȘI DESIGN 
 
Numărul total de studenți ai Școlii doctorale din Facultatea de Arte și Design au fost 
în anul universitar 2011-2012 de 85, din care 21 locuri bugetațe, iar în anul 
universitar 2012-2013 numărul acestora a crescut la 101doctoranzi, mărindu-se 
totodată la 24 și locurile bugetate, alocate de către Instituția Organizatoare a 
Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea de Vest din Timișoara. 
 
În decursul anului universitar2012-2013, până la această oră auau fost finalizate și 
susținute în cadrul Școlii doctorale a FAD, un număr de 21 de teze de doctorat și au 
fost confirmate de comisia națională, un număr de 47. 
 
A crescut totodată numărul de doctoranzi implicaţi în procesul de susținere a 
programului de promovare a imaginii UVT și FAD, prin înființarea Colectivului de 
imagine din cadrul FAD și a celor implicați în activitățile de predare. 
 
O problemă o reprezintă scăderea numărului de conducători de doctorate titulari ai 
școlii doctorale prin pensionare, de la 6 la 4 în anul 2012, urmând ca în acest an 
numărul să scadă la 2. În acest sens trebuie mărit numărul cadrelor didactice care 
vor depune dosare de abilitare pentru a coordona lucrări de doctorat. 
 
TEZE SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 1 APRILIE 2012 – 13 MARTIE 2013 

 
-Structura și dinamica personalității elevului reflectate în creațiile sale 
artistice 
-Scenografii spațiale în artele textile 
-Izolarea-salvare sau alienare 
-Imaginarul magic al copilăriei – sursă şi subiect în creaţia artistică 
-Măştile tradiţionale româneşti 
-Sincretismul în artele plastice și muzică 
-Obiectualitatea de la manualitate la creaţia produsului de design 
-Sculptura figurativă contemporană și noile materiale 



-Expresionismul abstract american, Hedda Sterne, Şcoala de la New York 
și San Francisco 
-Originile şi specificul grafic designului american 
-Atelierul artistului. Retorica spaţiului creativ 
-Arhitecturi temporale în arta video 
-Arta contemporană și protestul. Arta de la al doilea război mondial până 
în prezent angajată în determinarea schimbărilor sociale, prin caracterul 
său revendicativ sau acuzator de protest 
-Fascinaţia geometricului 
-Umbra, între celest și terestru în arta contemporană 
-Istorii marginale ale artei feministe. Moștenirea vestică în Europa 
Centrală, Estică și de Sud-Est: influențe și diferențe 
-De la pictură la obiect – volumetrizarea formelor plane 
-Etiopatogenia picturii murale în tehnica „A fresco” în Nordul Olteniei, 
secolele XVII – XIX - vicii de execuție și repercusiuni 
-Bijuteria, între metalul divin, obiectul de artă și produsul de serie 
-Ambivalența reprezentării: corpul uman. Proiect plastic „Personaje porţi” 
-Interferența formelor culturale dintre Est și Vest în arta fotografică 
românească între 1900 – 1989 

 
 
I.2. MANIFESTĂRI ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN SAU 
ÎN PARTENERIAT 
 
Numărul de evenimente și acțiuni la care Facultatea de Arte și Design a fost inițiator 
și organizator, co-organizator sau partener a crescut la peste 60, după cum 
urmează: 
 

-Festivalul de film „Cinecultura”, Aula Magna UVT, Galeria Mansarda, 
26 – 30 martie 2012, participanţi UVT, FAD, Institutul Francez, Forumul 
Cultural Austriac etc. 
 
-Săptămâna „Şcoala altfel”, 2 – 6 aprilie 2012  
 
-Anuala artelor grafice „Student grafic”, cu participarea studenților 
Specializărilor Grafică din Facultatea de Arte și Design a Universității de 
Vest din Timișoara și a Departamentului Grafică a Universității Naționale 
de Artă – București, Galeria Mansarda, 3 – 14 aprilie 2012 
  
-Workshop „Cloud Computing (NU) are legătură cu Arta”, Galeria 
Mansarda, 9 aprilie 2012 
 
-Expoziţia „Forma. Întrebări şi răspunsuri”, Galeria Mansarda, aprilie 
2012, participanţi studenți ai Specializărilor Sculptură de la Facultatea de 
Arte şi Design a Universității de Vest din Timișoara şi Universitatea 
Națională de Artă – București; 
 
-Conferinţă „Lumi diferite”, Pictorul Ho Song, Seoul, Coreea de Sud, 
Galeria Mansarda, 26 aprilie 2012 
 



-Proiect „Zâmbet şi culoare”, practică pedagogică a studenţiilor 
Facultăţii de Arte şi Design, supervizaţi de prep. Veronica Borontea, lector 
Gloria Grati, 2-6.04.2012 
 
-Prelegeri/workshop-uri „Restaurarea obiectelor de artă- spaţiu al 
interferenţelor culturale”- Conservare-Restaurare - 23.02.2012 
 
-Conferinţa „Chipul în arătare”, Conservare-Restaurare , 25 aprilie 
2012; 
 
-Participare la Simpozionul de Sculptură „Parc Art”, în colaborare cu 
Universitatea de Artă Cluj Napoca, , 23aprilie 2012, Orăştie 
 
-Expoziţia specializării sculptură „Definind materialul”, Galeria UNA 
Bucureşti, mai 2012, participanţi Facultatea de Arte şi Design şi UNARTE 
Bucureşti 
 
-Expoziţia de fotografie „Inert” a studenţilor din cadrul OSUT – UVT, în 
cadrul Festivalului StudentFest 2012, Galeria Mansarda, 3 – 9 mai 2012
  
-„Job shadow day” în cadrul specializărilor modă – design vestimentar, 
design textil, design, Galeria Mansarda FAD, 4 mai 2012 
 
-Expoziţia studenţilor şi masteranzilor specializării Textile, Modă din 
cadrul Facultăţii de Arte şi Design „Laborator”, Galeriile de Artă 
Hunedoara, 7 mai 2012  
 
-Masă rotundă „Fotografia panoramică şi tehnici moderne de 
marketing”, Emil Banciu, Germania, în Galeria Mansarda, 17 mai 2012
  
-Workshop de fotografie conceptuală, Dan Oara, Galeria Mansarda, 18 
mai 2012  
 
-Conferinţă video-art, lector Daniel Banda, Mexic, în Galeria Mansarda, 
21 mai 2012 
 
-Workshop „Experiments and Printing Alternative Materials”, prof. 
Tina Stolz, Universitatea din Landau, Germania, în Galeria Mansarda 
 
-„Documentare, cercetare, practică de specialitate”, Centrul 
Internaţional de Ceramică Kecskemet, Ungaria, 30 mai 2012 
 
-„Sesiune de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor din UVT”, 
Secțiunea poster din cadrul Facultăţii de Arte şi Design 15 – 16 iunie 2012 
 
-Expoziţia specializării sculptură „Definind materialul II”, 5 iunie 2012, 
Timișoara, Librăria Cartea cu nisip  
 
-Expoziţia absolvenţilor ciclului de licenţă şi master 2012, Galeria 
Mansarda  



 
-Prezentarea colecţiilor de modă ale absolvenţilor anului III Modă – 
design vestimentar şi Master Design vestimentar – design textil, 
Bastion Theresia, Timişoara, 9 – 10 iulie 2012; 
 
- Expoziţia absolvenţilor specializării Arte textile – design textil (an III 
+ master), Galeria Pygmalion, Timişoara, 10 – 20 iulie 2012; 
  
-Performance „Copacul din curte”, Galeria Pygmalion, Timişoara, 10 – 
20 iulie 2012, participanţi - studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, 
respectiv an II Arte textile – design textil; 
 
-Expoziţia de fotografie a absolvenţilor specializării Arte plastice - 
Fotografie-video procesarea computerizată a imaginii, Muzeul 
Banatului – Mansarda Bastionului Timişoara, Casa Artelor Timişoara, 12 – 
20 iulie 2012; 
 
-Evenimentul „Acces art”, organizat de Fundaţia culturală Rubin în 
parteneriat cu FAD, iulie 2012, workshop-uri organizate de FAD 
 
-Expoziția de afiș promoțional, expoziție comună realizată de 
Specializarea Grafică în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă 
București, Galeria Mansarda 
 
 -Expoziţia doctorală Bijuteria. Viziune personală. Drd. Bunii 
Alexandru-Cristian, Facultatea de Arte şi Design din Timișoara.  
 
-Expoziţie absolvenţilor Pictură/ Sculptură, coordonatori: lect.univ. dr., 
Popa Liliana, conf.univ.dr. Dacia Andoni, conf.univ.dr. Kocsis Rudolf, 
Lect.univ.dr. Dan Toma, iulie 2012 
 
-Expoziţia secţiei Pedagogiei Artei -Licenţă 2012,  coordonatori 
conf.univ.dr. Cosor Viorel, 12 iulie 2012, Galeria Helios 
 
-Festivalul internaţional de Street Art, 9-13 septembrie 2012, 
Facultatea de Arte şi Design în parteneriat cu Primăria Timișoara și Iulius 
Mall 
 
-Conferinţă internaţională de Conservare-Restaurare. Obiecte textile 
salvate şi restaurate la Facultatea de Arte şi Design Timişoara. 
Octombrie 2012 
 
-Conferinţă de Conservare-Restaurare, Muzeul Naţional al Satului. 
Restaurarea şi conservarea a două accesorii vestimentare –evantai cu 
oglindă secolul al XIX-lea şi poşetă secolul al XX-lea. 
 
-Festivalul baroc 18-21octombrie 2012, Origami Fashion, prezentare de 
modă a studenţilor Facultăţii de Arte şi Design, secţia Design Vestimentar 
colecţia Origami, Palatul Baroc 
 



-Discurs vizual despre Arta şi pictura recentă din Italia, Sorin 
Scurtulecu, 1 noiembrie 2012 
 
-Lansare de carte,  Maria Grapini „Viaţa între scrieri şi trans-scrieri”, 
6 noiembrie 2012 , Galeria Mansarda 
 
-Concurs/expoziție de pictură Omul cotidian, Responsabil de proiect: 
Sorina JECZA, directorul Fundaţiei Interart TRIADE, Curatorul expoziţiei: 
prof. univ. dr. Dana Constantin, Facultatea de Arte, iulie - octombrie 2012 
 
-Expoziţie de fotografie a studenţilor specializării Foto - video, 
procesarea computerizată a imaginii  din Facultatea de Arte și Design 
a Universității de Vest din Timișoara, alături de Universitatea 
Naţională de Arte Bucureşti, Universitatea de Artă şi Design Cluj 
Napoca, Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Galeria  Uiversității 
Naționale de Artă - București, 17-25 oct. 2012 
 
-Proiect expozițional John Cage și arta sa, Coorganizatori Facultatea 
de Arte și Design și Filarmonica „Banatul”, expoziția „Tăcerea”, Galeria 
Triade, Timișoara, Galeria UnArte București, participă cadre didactice din 
cadrul Facultății de Arte și Design și de la Universitatea Națională de Arte 
București, 19.10.2012-24.01.2013  
 
-Festivalul Internaţional de corzi ciupite, Ediţia I 23-24 nov 2012, 
Colegiu Naţional de Artă Ion Vidu Timişoara 
 
-Expoziţia artiştilor plastici restauratori din Timişoara, organizatori 
Consiliu Judeţean Timiş, Facultatea de Arte şi Design. 
 
-Workshop „Restaurarea obiectelor de artă- spaţiu al interferenţelor 
culturale- O  zestre a vechilor zugravi. Sgraffito, repere în arta murală 
decorativă o demonstrație aplicată-2”, -04.12.2012 
 
-Expoziţie de icoane a studenților/ masteranzilor/ absolvenților 
secției Conservare-Restaurare. Coordonatori: prof.univ.dr. Doina 
Mihăilescu, prep.drd. Silvia Trion, prep.drd. Filip Petcu, cuvânt deschidere 
cercetător Dorina Pârvulescu, Infocentrul Turistic Timișoara, 12.12.2012 
 
-Expoziţia Revoluţia Română din Decembrie 1989 văzută de tinerii 
Timişoarei, ediţia a VII-a, 16 decembrie 2012, Sala cu Oglinzi a Operei 
Române Timişoara  
 
-Lansarea catalogului de expoziţie Întrupări, Adriana Lucaciu, 2012 
 
-Lansarea catalogului de expoziţie Repere în poetica gestului, 
Alexandru Jakabhazi, 2012 
 
-Participarea la evenimentul „Recuperarea valorilor tradiționale” 
organizat de Asociația „Recult” Timișoara, prin realizarea pe strada 



Mărășești din Timișoara și în Piața Sfatului din Sibiu, a unui workshop de 
măiestrie de sculptură în lemn ititulat „Atelierul de lemn” 
 
-Participarea Secției Ceramică - la solicitarea Primăriei Timișoara- cu un 
stand la Inaugurarea Parcului Copiilor 
 
-Expoziție de fotografie - Our country Photographs by Alex Levac, 
expoziție organizată în colaborarea cu Ambasada Israelului la București, 
16 ianuarie 2013, Galeria Mansarda, Facultatea de Arte si Design 
Timișoara 
 
-Expoziția studenților specializarii Grafică, Galeria Primăriei Timișoara, 
Piața Victoriei nr.5. 
 
-Seară de film Erasmus Students Network – 24 ianuarie 2013, Galeria 
Mansarda 
 
-Expoziția Heptacromie, organizator Facultatea de Arte şi Design a 
Universităţii de Vest Timişoara - Centrul de creaţie al artelor vizuale 
şi Filiala din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
Expun cadrele didactice ai Departamentului de Arte vizuale 
 
-Expoziție „Adnotări” – colocviu – lansare de carte. 25.02 – 
10.03.2013 expoziție în Mansarda Facultății de arte şi Design Timişoara 
ADNOTĂRI PICTURĂ, grupul “NOIMA” şi invitații săi: Ciprian Bobea, Dan 
Gherman, Sorin Neamțu, Andrei Rosetti, Sorin Scurtulescu şi Prof. 
Constantin Flondor, Robert Koteles, Liliana Popa Mercioiu, Ierom. 
Pantelimon Şuşnea 5 martie ora 18, Colocviu în Mansarda Facultății de 
Arte şi Design Timişoara Invitat şi moderator: Dan HĂULICĂ, Preşedinte 
onorific al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă. Invitați şi 
participanți: Coriolan BABEȚI – eseist, istoric şi critic de artă (intervenție 
prin internet de la New York), Vică Tilă ADORIAN – artist plastic, decanul 
Facultății de Arte şi Design Timişoara, Şerban FOARȚĂ – scriitor, Robert 
ŞERBAN – scriitor, Ileana PINTILIE –critic de artă, Mircea OLIV – critic de 
artă, Ioan VULTUR – eseist şi scriitor, Sorina JECZA - Fundația Interart 
Triade, Dacian ANDONI – artist plastic, Andreea PALADE – FLONDOR – 
artist plastic. Şi studenții Emanuel Gliga, Ionuț Văcăreanu şi Nicolae 
Velicov 25 martie ora 18 expoziție la Galleria 28 Timişoara (gruparea 
NOIMA şi invitații săi)  
 
-„În situaţia noastră”, atelier performativ de intervenţie- deturnare 
artistică-politică. Colaboratori Universitatea de Vest Timişoara, 
Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Arte din Bucureşti, 
Iaşi, Cluj. 
 
-Expoziția studenților specializarii Pictură, 26 februarie 2013, Galeria 
Primăriei Timișoara,  Piața Victoriei nr.5. 
 
-Simpozionul "Restaurarea obiectelor de artă – spațiu al 
interferențelor culturale", Tehnica de prelucrare a lemnului . Suport in 



pictura iconografica si ornament, referent Teodor Schiop. Facultatea de 
Arte şi Design, orele 16.00, 6 martie 2013. 
 
-Expoziţie „Intersecţii stilistice” FAD –Unarte Bucureşti-Facultatea de 
Arte şi Design; Locație: Galeria Mansarda FAD 
 
-„Între algoritm și imprevizibil”, conferință –vernisaj de artă 
generativă. Prezintă Gabriel Kelemen, Galeria Mansarda FAD. 
 
-„Xpero”- eveniment de video art si muzica experimentala – Galeria 
Mansarda, 14 martie 2013, Galeria Mansarda 
 
-Participarea sla Târgul Regional de Inovație „InnoMatch” desfășurat la 
Arad, alături de alte 37 de centre de cercetare, universități și firme cu 3 
produse inovative: triciclu ergonomic, triciclu pentru copii, suport 
ergonomic pentru picioare 
 
-Participarea la Simpozionul „Traian Vuia” desfășurat la „Muzeul Traian 
Vuia” din comuna cu același nume, unde lect.dr. Florea Hariton a realizat 
machetele avionului „Vuia II” și ale elicopterului proiectat de ilustrul inginer. 
 

 
I.4. PREMII, DIPLOME ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE DE FACULTATEA DE ARTE 

 
- Diplomă de onoare acordata Facultății de Arte şi Design din cadrul 
Universității de Vest din Timişoara, de către Comitetul de organizare 
al Festivalului Internaţional de corzi ciupite, pentru implicarea 
deosebită în organizarea, promovarea şi susţinerea manifestării cultural-
artistice, Ediţia I 23-24 nov 2012, Colegiu Naţional de Artă Ion Vidu 
Timişoara 
 
-Premiul de Excelență acordat de către ADECCO, Facultății de Arte și 
Design din Universitatea de Vest din Timișoara, pentru rezultate deosebite 
obținute în al doilea an al proiectului „Program multi-regional integrat de 
stagii de practică pentru studenți în vederea creșterii gradului acestora de  
angajabilitate” 
 

I.4.1.  PREMII OBȚINUTE DE STUDENȚI 
 

- Au fost obținute de către studenții facultății 16 premii și burse la diferite 
manifestări și concursuri naționale și locale. Totodată o serie de cadre 
didactice au obținut  distincții cu ocazia a unor diferite evenimente locale, 
naționale și internaționale, după cum urmează : 

 
- Marele premiu- Carabeț Ovidiu foto video an ll –- concursul Filoarte 2013 

tema “timpul” (fotografie) 
-  
- Premiul I - Laura Violeta Șerban - specializarea Modă design vestimentar - 

Festivalul Național Studențesc de Modă Craiova 2012 



 
- Premiul I pentru cea mai bună colecție – Daniel Ignat - specializarea Modă 

design vestimentar - Festivalul Național Studențesc de Modă “Extravagance” 
Galați 2012 
 

- Premiul II pentru cea mai bună colecție – Sandra Chira – student doctorand - 
Festivalul Național Studențesc de Modă “Extravagance”,  Galați 2012 
 

- Premiul pentru cel mai bun show– Daniel Ignat și Sandra Chira -Festivalul 
Național Studențesc de Modă “Extravagance”,  Galați 2012 
 

- Premiul III - Corina Hadarag - - specializarea Modă design vestimentar - 
Concurs de Idei Inspired - Fashion Design București, 2012 
 

- Premiul “Most Stylished Designer” - Sandra Chira - student doctorand – 
Stylished, Timișoara – 2013 
 

- Bursa Mc Donald’s România 2013 - Ordace Sabina Ionela - specializarea 
Conservare-Restaurare 

 
- Premiul I - Premiile JUVENTUS – Gliga Emanuel , Master Pictură I, concurs 

de pictură „”OMUL COTIDIAN’  organizat de Fundația Interart Triade, 
Timișoara, 2012   

 
- Câștigător al concursului FiloARTE,– Gliga Emanuel - concurs de creație 

artistică, Timișoara, 2012, concurs organizat de LionsClub Timisoara , 
Filarmonica Banatului și Facultatea de Arte și Design Timișoara 
 

- Premiul II la Concursul Juventus, Tomșa Bogdan, Master Pictura II, Fundația 
Triade , 2013 
 

- Premiul Special al Galeriei Triade la Concursul Juventus,Silvia Moldovan, 
Master Pictura II, Fundatia Triade,  2013   
 

- Premiul GROMA - Premiile JUVENTUS-Magdalena Hahn  Pareé - Master 
Pictură I, concurs de pictură „”OMUL COTIDIAN’  organizat de Fundația 
Interart Triade, Timișoara, 2012   

 
- Bursa Națională,  în urma participării la Proiectul RotarART 4X4,Andreea 

Medar,  Master Pictură I, care a avut loc în patru orase: Cluj, Iaşi, Timişoara, 
Bucureşti, in perioadele: 3 martie 2012 (Cluj), 2 mai 2012 (Iaşi), 1 decembrie 
2012(Timişoara), 8 septembrie (Bucureşti). 
 

- Premiul Tineretului– Robert Zsombori, Master Grafică I, Salonul Artelor 
Vizualeal UAP Timișoara, Muzeul de Artă din Timișoara, 2012 

 



- Nominalizare pentru “Premiul pentru tineret” – Gliga Emanuel – Salonul 
Artelor Vizualeal UAP Timișoara, Muzeul de Artă din Timișoara 

-  
I.4.2. PREMII OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE 
 

- Premiul Pro Cultura Timisensis, acordat de Consiliul Județean Timiș, 
lect.dr. Silvia Râncu 
 

- Premiul Gabriel Popa, lect.dr.Liliana Popa, Salonul Artelor Vizualeal UAP 
Timișoara, Muzeul de Artă din Timișoara, 2012 
 

-  Premiul Pro CulturaTimisensis, lect.dr. Hedy M. Kiss,acordat de Consiliul 
Județean Timiș 

 
- Diploma de excelență pentru Ceramică, lect.dr. Gloria Grati, Festivalul 

Internațional al Artelor Frumoase Iași, 2012 
 

- Premiul Special pentru Originalitate, lect.dr. gloria Grati, Concursul 
Internațional de Creație Plastică „Eminesciana”, Iași 2012 
 

- Diploma de excelență pentru înaltul profesionalism și aleasă ținută artistică a 
aoperei sale, lect.dr. Gloria Grati, Festivalul Internațional A.R.T.E. Iași, 2012 
 

- Diploma de excelență pentru creație, lect.dr. Gloria Grati, Festivalul 
Internațional de Artă, Vaslui 2012 
 

- Diploma de excelență, lect.dr. Gloria Grati, Concurs Internațional de Artă, 
Chișinău, Republica Moldova, 2012 

 
 
II. PROCES EDUCAŢIONAL 
 

- Numărul studenților a scăzut la începutul anului universitar 2012 – 2013, față 
de anul trecut, de la 840 la 703, studenții care ocupă un loc bugetat fiind de 
404 față de 308 (deci în creștere) iar numărul studenților plătitori scăzând de 
la 460 la 299. 

- În decursul acestei perioade suntem în plin proces de acreditare a 
specializării Istoria și Teoria Artei la nivelul studiilor de licență;de reacreditare 
a 6 programe de masterși de autorizare provizorie a programului de  Master 
de Design Ceramic. 

- Programul de licență și master de Pedagogia Artei, alături de programul de 
Master Arte textile. Interferențe stilistice, sunt în curs de lichidaretotodată. 

- Sunt în curs de reevaluare, planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor, 
rezultate din stabilirea nivelelor de calificare si performanţă profesională 



corespunzătoare celor trei trepte de formare, pentru armonizarea și 
eficientizarea procesului academic.  

 
- A fost stabilită strategia de dezvoltare academică și criteriile de performanţă a 

Facultăţii de Arte şi Design pe termen scurt, mediu şi lung, pe cele două 
direcţii asumate de Universitatea de Vest din Timişoara – de cercetare 
avansată şi educaţie, de dezvoltare a departamentelor şi totodată a 
programelor de studiu, într-un cadru compatibil nivelului academic de 
specialitate a altor instituţii superioare de artă din ţară şi Uniunea Europeană. 
 

- A fost demarat procesul de adaptarea programelor de studiu mediului 
european academic, modernizarea metodelor de predare, bazate pe 
participarea activă şi directă a studentului în acest proces educaţional. 

 
- Pentru eficientizarea procesului academic s-a propus înfiinţarea unui nou 

program de master în cadrul specializării Ceramică, unul din programele de 
studiu cu deschidere către piața muncii și care nu beneficia de acest ciclu de 
studii, în timp ce nu s-a mai solicitat reacreditarea pentru două dintre 
programele masterale, care nu au mai fost considerate viabile, respectiv 
Pedagogia Artei și Interferențe stilistice în Artele Textile. 

 
III. MANAGEMENT ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
- S-au înființatîn primăvara anului trecut comisiile de lucru la nivelul facultății, 

comisii din care fac parte toți membrii consiliului. 
 

- Am propus de asemenea și a fost aprobată de Consiliul facultății înființarea 
Consiliului de Onoare al Facultății de Arte și Design, care cuprinde 
reprezentanți ai mediului socio-economic local (Galeria și Fundația Triade, 
Galeria Calina, Liceul de Arte Plastice din Timișoara, Firma Pasmatex,etc), 
dar și reprezentanți din străinătate (Prof. Jurgen Matuschek, Frankfurt, 
Germania) 
 

- Am propus și au fost alese cadre didactice ale facultății noastre în comisii 
naționale precum doamna prof.dr. Doina Mihăilescu în Comisia Națională a 
CNATDCU, în cadrul panelului domeniului arte vizuale și domnii conf.dr. 
Rudolf Kocsis și lect.dr. Bogdan Rață în Comisia Națională a Monumentelor 
de For Public, fapt ce concură la promovarea imaginii Universității de Vest din 
Timișoara și implicit a facultății noastre. 
 

- S-a realizatși a fost susținută apariția Revistei Facultății de Arte 
„Isomorphism” 
 

- S-au organizat pentru prima dată festivitățile de absolvire pentru ambele 
departamente ale FAD 
 
- În cursul acestui an a fost lansată prima ediție a Concursului „Pasaje”, 
organizat de Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din 



Timișoara, concurs de specialitate cu tema „Natura”, ce  se adresează 
elevilorliceelor de specialitate (şi nu numai) din ţară , în urma cărora se vor 
acordadiplome atât elevilor cât şi profesorilorcare i-au pregătit. Scopul 
acestuiconcurs este de a promova imagineaFacultăţii de Arte şi Design din 
Timişoara, de sensibilizare a cadrele didacticedin învăţământul 
preuniversitarde artă ca poli de influenţă a deciziei elevilor, pentru atragerea 
unuinumăr cât mai mare de candidaţi la examenulde admitere. 

 
- În luna iulie 2012 în colaborare cu Liceul de Arte Plastice din Timișoara și 

Societatea Turism & Artă din localitatea Ghelari, am organizat prima edițiea 
Simpozionului de Grafică şi Ilustraţie de carte în localitatea Ghelari, 
Hunedoara, participanţi - studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design și 
elevi ai Liceului de Arte Plastice Timişoara. 
 

- Am înființat și organizat în parteneriat cu Societatea Turism & Artă din 
localitatea Ghelari, prima ediție a Simpozionului de Sculptură Monumentală, 
localitatea Ghelari, Hunedoara, septembrie 2012, participanţi – cadre 
didactice, doctoranzi și studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design. 

 
- S-a coborât nivelul decizional şi de responsabilizare la nivelul consiliilor 

departamentelor și programelor de studiu. 
 

- S-a reorganizat activitatea de secretariat și a personalului didactic auxiliar, 
prin redefinirea sarcinilor cuprinse în fișa postului, în vederea optimizării 
activităţilor de susţinere a procesului academic.  

 
IV. POLITICA DE RESURSE UMANE 

 
- Numărul de posturi didactice titulare la începutul anului universitar 2012-2013 

au fost în scădere față de anul universitar precedent, de la 49 la41, iar cele 
vacante de la 49 la 37,  numarul posturilor nedidactice rămânând aceleași 
(15). 

- Princreşterea nivelului de transparenţă a deciziilor Consiliilor de Departament, 
Consiliului Facultăţii sau ale Decanului și comunicarea directă între structurile 
de conducere ale FAD și comunitatea academică prin intermediul e-mail-ului 
instituțional și personal,  s-a urmărit crearea unui climat de încredere şi 
colaborare între membrii departamentelor şi de participare activă la efortul 
colectiv de susţinere permanentă a calităţii demersului educațional. 
 

- Au fost titularizați specialiști de valoare la programe de studiu care necesitau 
acest lucru, precum lect.dr. Hedy M. Kiss specialist restaurator, lect.dr. 
Kelemen Gabriel la specializarea Istoria și Teoria Artei, lect.dr. Bogdan Rață 
în cadrul specializării Sculptură și asist.dr. Gașpar Matei ceramist. 
 

-  
 

V. RELAŢIA CU STUDENŢII 



 
- Pentru a veni în întâmpinarea problemelor academice ale studenților, am 

înființatun program lunar de consultaţii a decanului cu membrii organizației 
studențești din facultate, alături de programul săptămânal de audiențe stabilit de 
întreaga conducere a FAD. 

 
- Înființarea „Galei doctoranzilor”, expoziție cu caracter anual, cu lucrări realizate 

de studenții Școlii Doctorale a FAD  

 
- Studenții au fost sprijiniți în activitățile expoziționale, prin susținerea logistică a 

organizării de expoziții și evenimente  
 

VI. INTERNAŢIONALIZARE 

 
Sunt în curs de materializare proiecte comune de schimburi de expoziții ale 
studenților cu Universitatea din Landau-Pfalz, Germania și de stagii de practică 
efectuate de studenții noștri în colaborare cu Primăria din Merincourt, Franța. 
 
Schimburile Erasmus incoming au scăzut de la 10, în anul universitar 2011-2012, la 
3 studenți în anul universitar 2012-2013, de asemenea datorită scăderii puterii 
financiare și a creșterii costurilor vieții și plecările studenților noștri, au scăzut de la 
16 la 9 în anul universitar în curs. 
 
Numărul cadrelor didactice ce au beneficiat de mobilitatea Erasmus a rămas același. 
 
Am fost vizitați de asemenea de cadre didactice de la universități din străinătate, 
care au beneficiat de asemenea de mobilități europene sau lectori străini ce au 
susținut diferite conferințe și workshop-uri (Germania, Mexic, Coreea de Sud, 
Ungaria) 
 
Am susținut participarea doctorandului nostru Mircea Popescu, selectat prin concurs 
pentru a  reprezenta Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara la Bienala Internațională de Artă la Mulhouse, manifestare de prim rang în 
rândul târgurilor de artă la nivel mondial. 

 
Menționăm de asemenea că Școala Doctorală cursează etnici români stabiliți în 
străinătate din Tunisia, Dubai, SUA, Germania, Spania, Elveția și Canada sau chiar 
a unor doctoranzi străini din Ungaria, Serbia, Republica Moldova sau Iraq. 
 
VII. ROLUL FACULTĂŢII ÎN SOCIETATE 
 
S-au aprofundat și diversificat colaborările cu instituții de învățământ, asociaţii și 
organizații socio - culturale și firme locale, din țară sau străinătate, aceste colaborări 
materializându-se prin diverse evenimente și acțiuni marcate prin 20 de protocoale, 
contracte, acorduri și parteneriate și prin 6 acorduri de colaborare între instituția 
noastră și instituții de administrație locală, din țară sau străinătate, după cum 
urmează: 



 
 
VII.1. MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
 
-Contract de amenajare a terminalului Aeroportului Internațional Timișoara, între 
Aeroportul Internațional „Traian Vuia” și Facultatea de Arte și Design din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara 
 
-Protocol de colaborare în vederea efectuării practicii studenților, pentru 
amenajarea interioară a Muzeului „Traian Vuia” din comuna Traian Vuia, protocol 
încheiat între Facultatea de Arte și Design și Muzeul Banatului Timișoara 
 
-Protocol de colaborare Facultatea de Arte şi Design şi Mitropolia Banatului, 
etapele „Proiect de Conservare Restaurare a Patrimoniului mobil și imobil”, fazele 
proiectului 12-18martie, 7-20mai, iunie-iulie 2012 
 
-Protocol de colaborare cu Teatrul Merlin, Proiect pentru realizarea păpușilor și 
costumelor  piesei de teatru „D-ale lui Caragiale”, Timişoara, 9 iunie   
 
-Acord parteneriat Liceul Tehnic Lupeni şiFacultatea de Arte şi Design, 
Universitatea de Vest Timişoara în vederea promovării imaginii UVT 
 
-Acord parteneriat Asociaţia PAO Atelier Experimental Potoc şiFacultatea de Arte 
şi Design, Universitatea de Vest Timişoara, pentru stagii de practică a studenților, 
2012 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest 
Timişoara, Liceul de Arte Plastice din Timișoara și S.C. S&J Turism şi artă S.R.L 
pentru organizarea „Simpozionului de Grafică și Ilustrație de Carte” 2012 
 
-Protocol de colaborare în vederea derulării stagiilor de practică a studenţilor între 
Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest Timişoara şi S.C. ARTPRESS 
S.R.L, 23.11.2012 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest 
Timişoara și S.C. S&J Turism şi artă S.R.L pentru organizarea „Simpozionului de 
Sculptură”  2012 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design, şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, pentru proiectarea și 
realizarea costumelor spectacolului „Alice” din Timişoara și Szeged 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi asociaţia Festivalul Baroc, în vederea colaborării la organizarea 
„Festivalului Baroc” din Timişoara 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu. Proiect 
„Romanian Product Design Best diploma project 2013” 
 



-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Fundaţia Rubin din Timișoara, Proiectul cultural anual „Acces Art”. 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Asociația „Recult”, pentru recuperarea valorilor tradiționale în 
proiectul „Atelierul de lemn”  
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Arhitectură, 
Proiect de colaborare instituțională în vederea realizării activităților de practică 
comune 
 
-Protocol de colaborare cu Spitalul „Oncohelp” Timișoara pentru ambientarea 
spațiilor interioare cu lucrări realizate de către studenții FAD 
 
-Protocol de colaborare cu Asociația „ALTAR” Timișoara pentru realizarea 
expoziției ocazionate de împlinirea a 23 de ani de la Începutul Revoluției din 1989. 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design, Liceul de Arte Plastice din Timișoara și Parohia Ortodoxă Giarmata 
Vii în vederea organizării unui Cerc de pictură religioasă destinat participării copiilor 
din localitatea Giarmata Vii 
 
VII.2.  RELAȚIA CU ADMINISTRAȚIA LOCALĂ, DIN ȚARĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara. Proiect cultural „Tradiţia arhitecturală 
a Municipiului Timişoara- spaţiu cultural deschis şi integrat spiritualităţii europene” 
 
--Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării „Festivalului 
Internațional Street Art” 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea realizării de expoziții, 
evenimente, workshop-uri, lansări de carte în spațiul Galeriei Primăriei 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Consiliul Județean Timiş în vederea realizării de expoziții, 
evenimente, workshop-uri, lansări de carte în spațiul expozițional Bastion 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design și Primăria oraşului Mericourt, Franţa. Protocol de colaborare în 
vederea derulării stagiilor de practică a studenţilor 
 
-Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiului Timişoara – pentru evenimentul „Piaţa Unirii în 
Carnaval”, expoziţii pictură, licitaţii obiecte, karaoke, recitaluri canzonette, teatru de 
papusi, atelier foto, bal mascat, muzica in stradă, expoziţii  
 



VIII. RELAŢIA CU ALUMNI 
 
- Susţinerea Asociaţiei Alumni a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara  care să 
sprijine şi să urmărească traseul profesional al absolvenţilor săi şi crearea unei 
platforme online care va asigura comunicarea eficientă între membrii alumni şi 
facultate. 
 
- Implicareamembrilor comunității alumni în diferite proiecte iniţiate de FAD 
(Festivalul „John Cage”). 
 
- S-au organizat workshop-uri, prin care am invitat foşti absolvenţi ai facultăţii 
noastre - care activează cu succes în diverse domenii generate de competenţele 
dobândite prin absolvirea uneia dintre secţiile facultăţii – care au prezentat realităţile, 
oportunităţile de carieră şi de adaptare la realităţile pieţei muncii. (Workshop de 
Grafică și Ilustrație de Carte organizat în cadrul Facultății de Arte și Design; 
Prezentare făcută studenților și elevilor în cadrul Simpozionului de Grafică și 
Ilustrație de Carte) 
 
- S-au organizat manifestări expoziționale cu foștii absolvenți la care au fost invitați 
actuali studenți și cadre didactice, pentru a strânge relațiile cu comunitatea alumni. 
(Absolvenții Specializării Grafică, 2012). 
 
- Depunerea spre finanțare la AFCN, a unui proiect care să creeze cadrul unei serii 
de evenimente anuale de prezentare a unor alumni și a realizărilor lor, ca exponenți 
de imagine ai facultății și universității, cu efecte motivaționale în rândul absolvenților 
și de ce nu și în rândul potențialilor candidați. 
 
IX. GESTIUNEA PATRIMONIULUI, GESTIUNE, FINANŢARE 
 
- S-a obținut cu sprijinul Universității de Vest, aprobarea Consiliului Local din 

Ribița, pentru concesionarea clădirii școlii din localitatea Uibărești , comuna 
Ribița județul Hunedoara, în vederea înființării Centrului de Practici și 
Documentare a Facultății de Arte și Design. 

 
- S-a obținut o finanțare suplimentară din partea partenerului S.C. S&J Turism şi artă 

S.R.L Ghelari, în valoare de 2000 de lei, constând în organizarea deplasărilor de 
documentare și infrastuctură, în cadrul primei edițiiaSimpozionului de Grafică şi 
Ilustraţie de carte, localitatea Ghelari, Hunedoara, 1 – 7 iulie 2012, participanţi - 
studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, Liceul de Arte Plastice Timişoara. 

 
- -Obținerea prinContractul de sponsorizare, nr 141 din 04.07.2012,donarea unei 

mașini industriale de cusut către Secția de Modă. Părţi contractante: 
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, şi S.C. BRO ROM 
INDUSTRIAL MACHINES SIBIU S.R.L. 

 
- S-a obținut prin concurs de proiecte finanțare în cuantum de 90.000 de leidin 

partea Primăriei Timișoara, pentru 3 proiecte:Festivalul Internațional de Street  



Art – 50.000 lei; Bienala Internațională de Afiș pentru Tineret – 20.000 leiși 
Expoziția Internațională de Fotografie InterFoto – 20.000 lei. 

 
- S-a obținut din partea partenerului S.C. S&J Turism şi artă S.R.L Ghelari, finanțare 

în vederea cazării participanților, achiziționării de blocuri de marmură, utilaje, 
consumabile și amplasare a lucrărilor în vederea organizăriiprimei ediții a 
Simpozionului de Sculptură Monumentală, localitatea Ghelari, Hunedoara, 
septembrie 2012, participanţi – cadre didactice, doctoranzi și studenţi din cadrul 
Facultăţii de Arte şi Design. 

 
- Participarea cu lucrări de sculptură monumentală la realizarea Parcului 

Universității de Vest din Timișoara 
 

- Creșterea încasabilității taxelor de școlarizare de la 68 % în anul universitar 
2011-2012, la 96% în anul universitar 2012-2013 

 
- Proiect de colaborare transfrontalieră România-Ungaria CBC, HURO 1001 între 

Facultatea de Arte şi Design din Universitatea de Vest Timişoara și Facultatea de 
Arte Aplicate din Universitatea din Szeged, în vederea realizării stagiilor comune 
de pregătire a studenților, workshop-uri și achiziționarea aparaturii 3D Print și 
instalarea acesteia în Facultatea de Arte și Design din Timișoara  

 
- S-a reparat cu sprijinul Universității de Vest acoperișul Galeriei Mansarda, 

deteriorat din cauza infiltrațiilor de ploaie. 
 

- S-a obținut sponsorizarea cu 20 de șevalete în valoare de 4000 de lei, de către 
Clinica „Oncohelp” Timișoara 

 
- Am obținut de asemenea o sponsorizare din partea Primăriei din Ghelari și a S.C. 

S&J Turism şi artă S.R.L, materializată în blocuri de marmură de diferite 
dimensiuni pentru Specializarea Sculptură, în valoare de peste 20.000 de lei 

 
- Totodată în cadrul aceleiași acțiuni am obținut sprijin logistic în transportul 

blocurilor de marmură din județul Hunedoara la sediul facultății, de la firma Best 
Agregate din Timișoara. 

 
- Reorganizarea curții FAD, prin reconfigurarea accesului în incinta facultății, 

pentru o mai bună eficientizare a întreținerii spațiilor interioare 
 

- Securizarea spațiului expozițional „Mansarda”, prin separarea acestuia cu uși 
culisabile, de spațiile de învățământ aferente Specializării Modă – Design 
vestimentare și Design Textil 

 
- Eficientizarea utilizării spațiilor de învățământ prin reconfigurarea orarelor unor 

specializări, acordând astfel specializării Foto-video și Pictură noi studiouri 
 

- Prin activități de recompartimentare sau reorganizare a spațiilor deja existente, s-
au creat noi spații de învățământ pentru specializarea Conservare-Restaurare și 
Foto Video și administrative, pentru Departamentul de Arte Vizuale, Depozitul de 



Materiale periculoase,  Arhiva Secretariatului facultății iar pentru Departamentul 
de Design și Arte Aplicate s-a creat spațiul destinat aparaturii obținute prin 
proiectul HURO 1001 încheiat între facultatea noastră și cea a Universității din 
Szeged. 

 
- Au fost susținute totodată logistic, în cadrul programelor de cercetare, o serie de 

deplasări de documentare și practică la expoziții, universități sau firme, în țară 
sau străinătate. (Ungaria, Serbia,etc.) 

 
- S-a constituit prin reorganizarea spațiilor existente, sala destinată Colecției de 

Artă a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 
colecție ce se preconizează a fi constituită prin donarea de  lucrări, de către foștii 
și actualii profesori ale facultății. 

 
X. COMUNICARE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ 
 

- S-a înființat Colectivul de imagine a FAD – UVT, cu rolul de a susține 
demersul de promovare a imaginii facultății și de sprijin a Departamentului de 
Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională a UVT și a altor facultăți în 
demersul lor de îmbunătățire a imaginii instituționale proprii. Printre activități 
pot fi amintite: 
 

- Realizarea de materiale promoționale ( catalog, diplome) pentru Facultatea de 
Drept și Facultatea de Fizică din Universitatea de Vest din Timișoara  
 

- Realizarea diplomelor destinate conferirii titlurilor DHC 

 
- Realizarea logo-ului Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale 

Comunicării 
 

- Crearea coperților broșurii de promovare a ofertei educaționale a UVT 
 

- Realizarea proiectului vestimentar pentru personalul auxiliar UVT 
 

- Crearea imaginii site-ului UVT  
 

- Înființarea Zilei Aniversare a Facultății de Arte și Design în data de 14 iulie, 
dată la care în anul 1933, a fost inființată prima formă de învățământ artistic în 
Timișoara, cu rang de școală superioară. 

 
- Participarea cu expoziții la evenimente organizate de UVT precum Ziua 

Universității sau la evenimente și competiții sportive organizate de facultăți din 
componența sa  

 
- Editarea unui catalog-album sub egida Universităţii de Vest, cuprinzând 

creaţia cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, răspunzând 
astfel necesităţii de promovare a activităţii de creaţie şi cercetare a corpului 
academic şi ca un material vizual ce se constituie într-un produs ce  



subliniază calitatea artiştilor vizuali ce activează în cadrul Universităţii de 
Vest. 

 
- Continuarea și diversificarea promovării ofertei educaţionale a instituţiei în 

rândul liceelor şi şcolilor din ţară, pentru atragerea viitorilor studenţi, prin noi 
metode de promovare Concursul „Pasaje”, workshop-uri,etc. 

 
 
 

                                                Decan, 
 

                                                       Conf.univ. dr. 
VICĂ ADORIAN 

          


