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I. CREAŢIE ȘI CERCETARE 
 

 
Planul strategic de cercetare şi creaţie artistică al Facultăţii de Arte şi  Design se 
înscrie în parametrii generali ai strategiei UVT, avându-se  în vedere, în mod 
complementar, direcţiile naţionale şi  europene de dezvoltare în domeniul artelor 
vizuale, vizând aducerea  de  cunoştinţe noi teoretice şi aplicative și implementarea 
rezultatelor în proiecte care să potențeze calitatea activităţilor de creație și cercetare. 
 
Numărul cadrelor didactice titulare a scăzut de la 53 la 52, cadre didactice care au 
desfășurat activități de creație și cercetare specifice domeniului în număr de 231, din 
care conform raportului anual pe cercetare al departamentelor, 166 de către membrii 
Departamentului de Arte Vizuale și 65 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 
fostîn anul universitar 2013-2014de73doctoranzi, având alocatepentru anul I de 
către Instituția Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea 
de Vest din Timișoara, un număr de 9 locuri bugetate și 5 la taxă. 
 
În decursul anului universitar 2013-2014, până la această oră au  au fost finalizate și 
susținute în cadrul Școlii doctorale a FAD, un număr de 28 de teze de doctorat și au 
fost confirmate de comisia națională, un număr de 12, un număr de 17 dosare 
aflându-se în curs de evaluare . 
 
A crescut totodată numărul de doctoranzi implicaţi în procesul de susținere a 
programului de promovare a imaginii UVT și FAD și de participare la activitățile 
facultății, solicitați fiind de conducerea FAD. 
 
O problemă o reprezintă scăderea numărului de conducători de doctorate titulari ai 
școlii doctorale de la 4 la 2 în anul 2013,prin pensionarea a două cadre didactice, 
normele ARACIS prevăzândun număr minim de 3 cadre didactice titulare, pentru 
acreditarea școlii doctorale. În acest sens, devine imperios necesarîn anul 
universitar următor, ținând cont și de iminenta reacreditare instituțională,mărirea 
numărului cadrelor didactice care vor depune dosare de abilitare, pentru a coordona 
lucrări de doctorat. 
 
 
 



TEZE SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 01 aprilie 2013 – 01 aprilie 2014 
 

1. ZEGREAN SERGIU MIHAI, Formă şi ambianţă în designul interioarelor 
de iahturi, susţinut în 31.05.2013 – coordonator prof. dr. Ioan Iovan 

2. SPINEAN BELOESCU MANUELA SILVIA, Creativitatea artistică a copiilor în 
contextul producției de imagini virtuale, susţinut în 21.06.2013 – coordonator 
prof. dr. Carol David 

3. RACOLȚA ANDREI GHEORGHE , Sincretism vizual şi sonor în 
ritmurile arhitecturale, susţinut în 11.07.2013 - coordonator prof. dr. Viorel 
Toma 

4. ILIE MORARU ORTANSA, Desen şi incizie în gravură. Xilogravura – matrice 
stilistică, susţinut în 24.07.2013 – coordonator prof. dr. Suzana Fântânariu 

5. PENTELIUC COTOȘMAN DUMITRU, Situl web ca obiect de artă: creaţie – 
receptare – comunicare. Contribuţii la o estetică a artei noilor media, 
susţinut în 16.09.2013 – coordonator prof. dr. Alexandra Ionescu Titu 

6. HAIDĂU IONESCU ANA DARIA, Monumente de for public din Oltenia. 
Troiţele din Gorj, susţinut în 18.09.2013 - coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 

7. RAGO LORANT, Arta modernă şi desenele copiilor. Limbaj vizual şi tematică 
în desenele copiilor. Influenţa asupra pictorilor moderni, susţinut în 
18.09.2013 - coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 

8. BLÎNDA PAUL, Motivul îngerului în pictura modernă şi contemporană. Lupta 
cu îngerul, susţinut în 30.09.2013 – coordonator prof. dr. Rodica Banciu 

9. FRĂŢILĂ TĂMAȘ ANDA MARIA, Valorizarea patrimoniului artistic din zona 
etnografică Câmpia Aradului, subzona etnografică Podgoria Aradului, susţinut 
în 30.09.2013 – coordonator prof. dr. Rodica Banciu 

10. OROSAN – TELEA MARIA, Pseudosemnificare şi hipersemnificare în 
arta românească de după 1990, susţinut în 11.10.2013 – coordonator prof. 
dr. Alexandra Ionescu Titu 

11. RÂNCU TRION SILVIA, Icoana Rugul Aprins. Incursiune iconologică 
asupra fenomenului teofanic, susţinut în 25.10.2013 - coordonator prof. dr. 
Doina Mihăilescu 

12. PETCU FILIP ADRIAN, Morfosintaxa arhetipurilor iconografice 
georgiene. Paradigma Icoanei – Relicvariu, susţinut în 25.10.2013 - 
coordonator prof. dr. Doina Mihăilescu 

13. CIOCȘAN MARDALE ADRIANA GABRIELA, Catapeteasma. Biserici de lemn 
din judeţul Hunedoara, susţinut în 25.10.2013 - coordonator prof. dr. Doina 
Mihăilescu 

14. MATEIAȘ LIVIA ROXANA, Forme expresive ale cosmicităţii în experienţa 
artistică postmodernă, susţinut în 22.11.2013 – coordonator prof. dr. Ioan 
Iovan 

15. RADU DIMITRIE GHEORGHE, Intenționalitate și acțiune în didactica artei, 
susţinut în 22.11.2013 – coordonator prof. dr. Ioan Iovan 

16. ȘERBAN ANDREEA EMILIA, Societate și artă în Aradul secolului al XVIII-lea. 
Gândire urbanistică și program constructiv, susţinut în 14.02.2014 – 
coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 

17. SLIMOVSCHI ALINA ONDINE, Onirismul şi introspecţia în copilărie – 
surse în creaţia artistică, susţinut în 18.02.2014 – coordonator prof. dr. 
Carol David  

18. OLTEANU DOREL, În căutarea spaţiului identitar prin creaţia artistică, 
susţinut în 18.02.2014 – coordonator prof. dr. Carol David 



19. BERENEANŢ ANDREEA, Expresia dinamică a spaţiului în pictură între 
figurativ şi abstract, susţinut în 19.02.2014 – coordonator prof. dr. David 
Carol 

20. STANA GLORIA LUCIA, Forma și culoarea – modelatori dinamici ai psihicului 
uman, susţinut în 19.02.2014 – coordonator prof. dr. Carol David  

21. GAIER MISZOVITS GRETI ADRIENE, Portret fără identitate. Condiția omului 
postmodern, susţinut în 19.02.2014 – coordonator prof. dr.  David Carol 

22. GLIGOR DELIA ARABELA, Subtilitatea arhitecturii în creaţia vestimentară, 
susţinut în 28.02.2014 – coordonator prof. dr. Elena Tulcan 

23. POPAZU MUSCAN IULIA GABRIELA, Arhitectura tradiţională românească 
din Banatul de Câmpie şi ornamentica arhitectonică (prima jumătate a 
secolului XX), susţinut în 28.02.2014 – coordonator prof. dr. Ioan Iovan  

24. POPESCU MIRCEA AURELIAN, Contribuţia tiparului tradiţional în noile 
media. Xilogravura, susţinut în 05.03.2014 – coordonator prof. dr. Suzana 
Fântânariu  

25. DICAN GHEORGHE, Muzeul de artă contemporană românească. Un punct 
de vedere artistic şi curatorial, susţinut în 07.03.2014 – coordonator prof. dr. 
Alexandra Ionescu Titu 

26. JURCA MARIUS, Software. Sursă creativă în arta numerică, susţinut în 
07.03.2014 - coordonator Alexandra Ionescu Titu 

27. ILOC I. OVIDIU VASILE, Partitura spațiu de interferență între dimensiunea 
muzicală și expresia vizuală, susţinut în 07.03.2014 – coordonator Alexandra 
Ionescu Titu 

28. UDREA BORLEAN DENISA ELENA, Pictura și design-ul ambiental, valențe 
estetice în stilul rococo, susţinut în 21.03.2014 – coordonator Viorel Toma 

 
 
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 fost unul ridicat, promovând o serie de 
evenimente care au câștigat concursuri de proiecte și au beneficiat de finanțare din 
partea Primăriei Timișoara sau de sponsorizări din partea unor firme sau ONG-uri 
după cum urmează: 
 
- ExpoziţieTimp, număr, semn 6, Conf. univ. dr. Vică Tilă Adorian, Galeria Calina, 
Timişoara, 01 – 30.04.2013; 
- Expoziție de arte textile şi ceramică, Galeria Primăriei Municipiului Timișoara, 03 – 
17.04.2013; 
- Târgul Regional de Inovare „InnoMatch” – Expo Arad Internaţional, 
participanţi: lector univ. dr. Florea Hariton, studenţi specializarea Design – Paul 
Ovidiu şi Ţidorescu Sonya, 03.04.2013; 
- Serată de tango argentinian dedicată profesorilor UVT, Tango Vivo by Magnum 
Team, Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest din Timişoara - Galeria 
Mansarda, 05.04.2013;  
- Lecturare publicăRăzvan Ion – De la contemplare la construcţia de situaţii, Galeria 
Mansarda, 11.04.2013; 
- Festival studenţesc de artă şi cultură StudentFest, 11 – 20.04.2013; 



- StudentFest Paradox, Alfabetul geometriilor fluide, lector univ. dr. Gabriel Kelemen, 
Piaţa Unirii, 15.04.2013; 
- Expoziţia Textile + Modă Laborator, Facultatea de Arte şi Design şi Biblioteca 
Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, 15.04.2013; 
- Expoziţia Dialoguri caleidoscopice, Galeria Mansarda, 16.04. – 01.05.2013; 
- StudentFest Paradox, Solaris72, lector univ. dr. Gabriel Kelemen, Bastion Theresia 
Mansardă, 17.04.2013; 
- Expoziţia studenţilor FAD Café design, în cadrul primei ediţii Cafekultur, 
organizatori Centrul Cultural German, Institutul Francez, 18.04.2013;  
- StudentFest Paradox, Performance minimalist Arhitecturi invizibile 2, lector univ. dr. 
Gabriel Kelemen, Piaţa Unirii, 19.04.2013; 
- Expoziţie Pictura Bănăţeană Interbelică, Galeria Andreas şi FAD – ITA II, Galeria 
Andreas, 22 – 27.04.2013;    
- Expoziţie Reflection – Workshop by Mladen Lazarevic, Facultatea de Arte şi 
Design, Galeria Pygmalion, 25.04. – 09.05.2013;  
- Expoziţie Tapiserie şi obiect textil, Facultatea de Arte şi Design, Primăria 
Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara, 29.04. – 13.05.2013; 
- Expoziţie Conexiuni, Cadre didactice Universitatea din Szeged, Galeria 
Mansarda, 1 – 17.05.2013; 
- Expoziţie Vestimenta, Facultatea de Arte şi Design, Galeria Primăriei, 14 – 
27.05.2013; 
- Noaptea muzeelor şi galeriilor din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, 
Galeria Mansarda, 18.05.2013;  
- Ziua Universităţii, Expoziţie de artă aniversară, Facultatea de Arte şi Design, Holul 
mare din faţa Aulei Magna Ioan Curea, UVT, 21.05.2013;  
- Expoziţia VIRR VARR, studenţi Facultatea de Arte şi Design (pictură, grafică, 
sculptură), Galeria Primăriei, 27.05.2013;  
- Workshop prezentare aparatură de specialitate. Sisteme de radiografie RX - 
noutăți, capabilități și performanțe; Radiografia digitală. Tranziția de la sistemele de 
radiografiere clasice la sisteme digitale fără film; Spectrometre XRF portabile și 
Microscoape electronice de baleiaj (SEM) cu detector EDS - aplicații și performanțe, 
organizatori Total Spectrum SRL în colaborare cu Balteau - NDT și Virtual Media 
Integration (VMI), participanţi prep. univ. drd. Silvia Trion, prep. univ. drd. Filip Petcu, 
Double Tree by Hilton Bucharest - Unirii Square, București, 29 – 30.05.2013; 
- Expoziţia Childish, Copiii angajaţilor din UVT, Galeria Bastion Theresia, 
31.05.2013;  
- Expoziţia Modă. Laborator – vestimentaţii, accesorii textile, proiecte, fotografii; 
studenţi, masteranzi, absolvenţi Modă – Design Vestimentar FAD, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Deva – Hunedoara, 03.06.2013;  
- Lansare carte conf. univ. dr. Stelian Acea Fotografia. Repere istorice şi Incursiuni în 
tehnica fotografică, Cafeneaua D’Arc, Timişoara, 06.06.2013;  
- Premiera spectacolului realizat în cadrul proiectului transfrontalier Teatru 
Virtual – Punte Culturală, studenţi Facultatea de Arte şi Design – realizare 
costume, documentare video, recuzită, Teatrul Maghiar Csiky Gergely, 
10.06.2013; 
- Expoziţia Desene din atelier, studenţi Facultatea de Arte şi Design, 
specializarea Grafică, Galeria Mansarda, 11.06.2013;  
- Cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de Arte şi Design, promoţia 2013, Galeria 
Mansarda, 28.06.2013;  



- Gala absolvenţilor Modă – design vestimentar, studenţi Facultatea de Arte şi 
Design - specializarea Modă, Textile; Filarmonica Banatului Timişoara, 09.07.2013, 
ora 20;  
- Gala absolvenţilor 2013 Arte textile - design textil, studenţi Facultatea de Arte şi 
Design, Galeria Cafe Text – Bastion Theresia, 08 - 19.07.2013; 
- Expoziţia doctorală Desen şi incizie, drd. Ilie Moraru Ortansa, Facultatea de Arte şi 
Design, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Suzana Fântânariu, Galeria Mansarda 
FAD, 16 – 25.07.2013; 
- ExpoziţiaFuturo textiles, Facultatea de Arte şi Design, Halele Timco, 10 – 
29.09.2013; 
- Salon profesionist al industriei modei Romania Fashion Trends & Brands 
2013, FAD – participant, 25 – 28.09.2013; 
- ExpoziţiaAlb vertical – culoare orizontal, studenţi Facultatea de Arte şi Design, 
specializarea Design vestimentar – Arte textile, Galeria Primăriei, 3 – 13.10.2013;   
- Expoziţia doctorală Dialoguri cu îngerul, drd. Paul Blînda, Facultatea de Arte şi 
Design, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Rodica Banciu, Galeria Mansarda FAD, 
16 – 31.10.2013; 
- Expoziţie Internaţională de carte de autor – invitat special România, Marseille, 
19 – 20.10.2013;  
- Expoziţie – concurs de sculptură Concav, Atribuirea premiilor Juventus pe anul 
2013, studenţi Facultatea de Arte şi Design, specializarea Sculptură, Fundaţia 
Interart Triade;  
- Bienala de afiş şi ilustraţie de carte pentru tinerii artişti, Galeria Mansarda 
FAD, 21.11.2013 – 31.12.2013; 
- Expoziţia Modă. Design vestimentar; Librăria Cărtureşti, 26.11.2013 – 20.12.2013;  
- Expoziţie Maudite soit la Guerre, studenţi Facultatea de Arte şi Design, lector 
univ. dr. Cristian Sida, artişti Franţa, Galeria Mansarda FAD, 22.01 – 12.02.2014;  
- Tabără de conservare – restaurare Icoane pe lemn, colecţia Muzeului 
Memorial Nicolae Bălcescu, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre FAD, 
Vâlcea, 17 – 24.02.2014;  
- Expoziţie pictură/obiect Geometrie variabilă, lector univ. dr. Liliana Mercioiu, 
Galeria Jecza, 22.02.2014; 
- Prezentare colecţii modă, în cadrul programului doctoral, studente Delia Gligor 
şi Daniela Marcu, coordonator prof. univ. dr. Elena Tulcan, Galeria Mansarda FAD, 
27 – 28.02.2014; 
- Prezentare grant doctoral De la pictură la obiect, dinspre pictură spre spaţiul 
public – proiect de cercetare şi intervenţie în spaţiul urban, dr. Marius Burhan, 
coordonator prof. univ. dr. Alexandra Ionescu Titu, Galeria Mansarda FAD, 
06.03.2014;   
- Workshop atelier Studii vizuale ale ADN-ului urban, studenţi FAD - an I, II 
Design, coordonator proiect lector univ. dr. Corina Nani, Casa Artelor, 17 – 
21.03.2014;  
- Eveniment caritabil Fashion Show Iubeşte! Poartă! Dăruieşte Româneşte!, 
organizat de FAD, club No Name, 21.03.2014;  
- Workshop Orientare în carieră, coordonator proiect Alina Bunei – S.C. Human 
Performance Solutions S.R.L., Galeria Mansarda FAD, 22.03.2014; 
- Expoziţie Dansul culorilor, organizată de prof. Mustafa Arslan - Nevşehir Haci 
Bektaş Veli University, Cappadocia, Turcia, în cadrul programului Erasmus, Galeria 
Mansarda FAD, 24 – 30.03.2014;   



- Expoziţie Monumental, studenți sculptură anul III, FAD, Iulius Mall, Timișoara, 
26.03.2014;   
- Workshop Relaţia sunet – imagine în artele cinema experimentale, eveniment 
organizat cu prilejul Festivalului de film francez, coordonator proiect Gheorghe 
Şfaiţer, cu participarea autoarei filmului Marussia, Eva Pavlovici, Galeria Mansarda 
FAD, 27.03.2014; 
 
I.3. PREMII, DIPLOME ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE DE FACULTATEA DE ARTE 
 
I.3.1.  PREMII OBȚINUTE DE STUDENȚI 
 

- Au fost obținute 26 de premii de către studenții facultății noastre la diferite 
manifestări și concursuri locale, naționale și internaționale: 
 

- Premiul Fundatiei Lions Iris - Andras Franciska an I - Arte textile-Design 
textil 

- Premiul II - YKK Bucuresti - Liliana Andronic si Sergiu Marian Bechian - 
master Design vestimentar -Design textil, an II 

- Premiul II -Inspired 2014 - Concurs de Idei Fashion Design, București- Xenia 
Roth 

- Premiul I - Iubește, poartă, dăruiește românește, Timișoara – 2014 -Ana 
Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV) 

- Premiul Special al Juriului -Fashion Days Festivalul Studențesc de Modă 
Timișoara 2013 - Ana Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV) 

- Premiul II -Fashion Gate Festivalul Studențesc de Modă Brașov/Sinaia 2013 
- Ana Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV) 

- Premiul I - Family Style Fashion Week ,Timișoara2014 - Daniel 
Ignat(Master DV) 

- Marele Premiu- Premiul Foto Club Arad,Daniel Ignat(Master DV)  
- Premiul pentru cea mai îndrăzneață viziune și Premiul Extravaganza 

Fashion Show - Festivalul Tinerilor Designeri din Vestul României, Arad 
2013Daniel Ignat(Master DV) 

- Premiul 3 -Fashion Days Festivalul Studențesc de Modă, Timișoara 2013 - 
Daniel Ignat(Master DV) 

- Marele Premiu Festivalul Fashion&Beauty,Cernăuți, Ucraina2013 
(împreună cu Corina Hadarag) -Daniel Ignat(Master DV) 

- Marele Premiu Festivalul Fashion&Beauty Cernăuți, Ucraina2013 
(împreună cu Daniel Ignat) - Corina Hadarag(Master DV an 2) 

- Marele Premiu  - Fashion Days Festivalul Studențesc de Modă Timișoara – 
2013 - Sergiu Bechian(Master DV an 2) 

- Premiul I- Fashion Days Festivalul Studențesc de Modă Timișoara – 2013 - 
Liliana Andronic(Master DV an 2) 

- Premiul ”Cel mai bun Designer”- Fashion Days Festivalul Studențesc de 
Modă Timișoara – 2013 - Sandra Chira(doctorand) 

- Premiul “Most Stylished Designer” - Stylished Timișoara 2013 - Sandra 
Chira(doctorand) 

- Premiul pentru cel mai promițător tânăr designer - FestivalulTinerilor 
Designeri din Vestul României, Arad 2013 - Laura Chiriță(Master DV) 

- Premiul II - Family Style Fashion Week ,Timișoara 2014 - Oana Zăblău 
(absolventă 2012)  



- Premiul I la Concursul International Peroni Instalart - Subțire Ovidiu - 
Master Design de Produs an I  

- Premiul I la concursul național de poster pentru festivalul CINEMAIUBIT  - 
Gherguși Alexandru - Design (licență) an II  

- Premiul II -Iubește, poartă, dăruiește românește, Timișoara – 2014 - Villo 
Imets(studentă an 2 Modă-DV) 

- Premiul III- Iubește, poartă, dăruiește românește, Timișoara – 2014 - Ioana 
Radomir(studentă an 2 Modă-DV) 

- Mențiunea a I- a la Bienala de gravură „GABRIEL POPESCU” Complexul 
Naţional Muzeal“Curtea Domnească”, Ediţia a IV-a, Târgoviște - Cebanenco 
Stanislav (student masterand Grafică Publicitară și de Carte, an I) 

- Premiul I - Premiile JUVENTUS pe anul 2013 - concurs de sculptura, 
Fundatia Interart Triade Timisoara - Csavar Andras an I master sculptură 

- Premiul III - Premiile JUVENTUS pe anul 2013 - concurs de sculptura, 
Fundatia Interart Triade Timisoara - Koncsag Adam an I master sculptură 

- Bursa McDonald's - Sabina Ordace an 3 
Gherman Cristiana an2- bursa Erasmus 

- Finalistă - Concursul InternaționalArts of Fashion San Francisco 2014, 
Ana Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV) 

- Finalistă– Concursul naționalAtelier Perwoll pentru tineri designeri 2013 - 
Iozefina Nagy(studentă an 3 Modă-DV) 

- Finalistă - Concursul Internațional Arts of Fashion San Francisco 2014 - 
Iozefina Nagy(studentă an 3 Modă-DV) 

- Finalistă - Concursul InternaționalArts of Fashion San Francisco 2013 - 
Oana Cucu(Master DV) 

- Finalistă - Concursul InternaționalArts of Fashion San Francisco 2013 
     - Alla Sîrbu(absolventă 2013) 
 

I.3.2.  PREMII OBȚINUTE DE CADRE DIDACTICE 
- Au fost obținute 12 premii și distincții de către cadrele didactice ale facultății 

noastre, la diferite manifestări și concursuri locale, naționale și internaționale: 
 
 

- ADRIANA LUCACIU - Premiul II - Intercontinental Graphic Biennial of 
Small Graphic,  Aiud (RO); Premiul de Excelență Bienala Națională de 
Gravură Contemporană Danubius, Tulcea, (RO); Premiul de excelență 
pentru activitatea de creație , C.L. Timișoara; Bienala de gravură mică, 
Muzeul Florean, Baia Mare 

- VICĂ TILĂ ADORIAN - Premiul de Excelență, Bienala Națională de 
Gravură Contemporană Danubius, Tulcea, (RO) 

- IOAN AUGUSTIN POP - Premiul pentru Pictură, UAP România, București 
- RUDOLF KOCSIS – Premiul II, Concursul de Sculptură organzat de 

Asociația „ALTAR”, Timișoara 
- DANIEL APOSTU TEODORESCU - Premiul UAP, Bienala Naționala de 

Gravura Contemporana Danubius, Tulcea, (RO; Premiul UAP, Bienala 
internațională de gravură “Orașul“, București 

- REMUS ROTARU - Premiul de Excelență, Primăria Drobeta Turnu-Severin 
- BOGDAN RAȚĂ - Premiul Procultura, Consiliul Judetean Timiș 



- GABRIEL KELEMEN - Diploma de Excelență Acad. Ștefan Nădășan, 
Săptămâna Calității Timișorene 

II. PROCES EDUCAŢIONAL 
 

- A crescut numărul candidaților înscriși la ambele sesiuni de admitere, lucru de 
altfel reflectat și în numărul studenților înmatriculați în primul an de studiu 
 

- Numărul studenților a crescutla începutul anului universitar 2013 – 2014, față 
de anul trecut, de la 703 la 767, studenții care ocupă un loc bugetat fiind de 
486 față de 404 (deci în creștere) iar numărul studenților plătitori scăzând de 
la 299 la 281, cu precădere la nivelul de studii doctoral. 
 

- În perioada trecută s-a obținut creditarea specializării Istoria și Teoria Artei la 
nivelul studiilor de licență și a programului de  Master Design Ceramic. 

- 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, ținând totodată cont de introducerea în 
premieră a disciplinelor transversale.  

 
-  A fost implementată 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 continuat de asemenea 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. 

 
 

III. MANAGEMENT ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

- Comisiile de lucru la nivelul facultății, comisii din care fac parte toți membrii 
consiliului, înființate cu un an în urmă, au activat în ritm nesatisfăcător, 
relevându-se necesitatea elaborării unui regulament de funcționare a acestora 
și unei prezențe mai active a membrilor acestora în 
managementulinstituțional. 

 
- Membrii în comisiile naționale precum doamna prof.dr. Doina Mihăilescu în 

Comisia Națională a CNATDCU,în cadrul panelului domeniului arte vizuale; 
doamnele Prof.Dr. Daniela Constantin și Prof.Dr. Adriana Lucaciu, experte 
ARACIS și doamna și domnii prof.Dr. Ileana Pintilie,  conf.dr. Rudolf Kocsis și 
lect.dr. Bogdan Rață în Comisia Națională a Monumentelor de For Public, prin 
activitatea depusă, au concurat la promovarea imaginii Facultății de Arte și 
Design și implicit a Universității de Vest din Timișoara. 

 
- S-au continuat festivitățile de absolvire pentru ambele departamente ale FAD 



 
- În cursul anului trecut a fost lansată prima ediție a Concursului „Pasaje”, 
organizat de Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest 
dinTimișoara, concurs de specialitate cu tema „Natura”, ce  s-a adreat 
elevilor liceelor de specialitate (şi nu numai) din ţară. Scopul acestui concurs 
este de a promova imaginea Facultăţii de Arte şi Design dinTimişoara, de 
sensibilizare a cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de artă ca 
poli de influenţă a deciziei elevilor, pentru atragerea unui număr cât mai mare 
de candidaţi la examenul de admitere. În urma desfășurării acestuia, au fost 
atrași o serie de candidați la anumite specializări din colțuri îndepărtate ale 
țării, precum Bârlad, Miercurea Ciuc, ș.a.m.d. 

 
- În luna iulie 2012 în colaborare cu Societatea Turism & Artă din localitatea 

Ghelari, am organizat Studiul de documentare și Simpozionul cu tema 
„Recuperări”, în localitățile Ghelari, Toplița, Govăjdia, Lelese, Alun din județul 
Hunedoara, participanţi - studenţi din toate specializările Facultăţii de Arte şi 
Design. 
 

- Am organizat în parteneriat cu Societatea Turism & Artă din localitatea 
Ghelari, ce de-a doua 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 consolidat de asemenea 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 53 la52, iar cele 
vacante fiind în număr de 57,  numarul posturilor nedidactice rămânând 
aceleași (15). 

- Prin creşterea 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 a domnilor Lect. Dr. Daniel Apostu și  Asist.Dr. Alexandru 
Bunii. 
 



- A fost suplimentat numărul personalului auxiliar, organizându-se concurs 
pentru postul nou creat de secretar studii superioare 

 
V. RELAŢIA CU STUDENŢII 

 
- Am continuat consultările și contactele permanente cu reprezentanții studenților, 

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

 
- A fost continuată expoziția „Gala 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 . 

 

- Am susținut deplasarea studenților specializării Pictură în vizita de documentare 
efectuată la Muzeul de Artă din Budapesta. De asemenea am susținut 
deplasările studenților specializării Conservare – restaurare la Memorialul 
Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea pentru efectuarea unor stagii de practică și 
a studenților specializării Sculptură la diverse simpozioane și practici de 
specialitate. 

-  
 

VI. INTERNAŢIONALIZARE 
 

Sunt în curs de materializare proiecte comune de schimburi de expoziții ale cadrelor 
didactice sau ale studenților cu universități din Germania precum Universitatea 
Goethe din Frankfurt sau de stagii de practică efectuate de studenții noștri în 
colaborare cu Primăria din Merincourt, Franța. 
 
Schimburile Erasmus incoming au ramas aceleași de3 studenți în anul universitar 
2013-2014, de asemenea datorită scăderii puterii financiare și a creșterii costurilor 
vieții, și plecările studenților noștri au rămas la 9 în anul universitar în curs. 
 
Am avut înscrise patru cadre didactice în vederea deplasării la alte universități 
europene, dar acestea nu s-au materializat datorită unor conjucturi obiective, dublate 
de cuantumul insuficient al burselor alocate. 
 
Am fost vizitați 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, Turcia sauSpania) 
 
Am susținut participarea studenților specializării Pictură la Academia de Vară din 
Munchen, organizată de Institutul de Terapie prin Artă din Munchen. 
 
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 30 contracte, 
acorduri și parteneriate și prin 6 acorduri de colaborare între instituția noastră și 
instituții de administrație locală sau străinătate, după cum urmează: 
 
VII.1.  COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
 
►Convenţie de parteneriat FAD – Liceul de Arte Plastice, Timişoara, Proiect Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!;01 – 05.04.2013 
►Protocol de parteneriat FAD – Şcoala Gimnazială, nr. 2, Timişoara;Proiect Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!;01 – 05.04.2013 
►Protocol de parteneriat FAD – Şcoala Gimnazială, nr. 30, Timişoara;Proiect Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!;01 – 05.04.2013 
►Protocol de parteneriat FAD – Liceul C. N. Brediceanu, Lugoj, Timiş;Proiect Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!;01 – 05.04.2013 
►Protocol de parteneriat FAD – Liceul Jean Louis Calderon, Timişoara;Proiect Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!;01 – 05.04.2013 
► 02.04.2013 – Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design 
– UVT, Specializarea ITA şi Muzeul de Artă Timişoara, în vederea derulării unor 
activităţi culturale, artistice, specifice comune – durata de valabilitate: 
02.04.2013 – 02.04.2014;   
► 23.05.2013 – Contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Facultatea 
de Arte şi Design – UVT şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, în 
vederea realizării proiectului Bienala internaţională de afiş a tinerilor artişti – 
TIMIŞOARA ARTELOR, finalizare proiect 15.12.2013; 
► 17.06.2013 – Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în vederea realizării proiectului 
Laborator Textile – Modă - durata de valabilitate: 03 – 30.06.2013; 
► 20.07.2013 – Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Institutul Francez din România - Timişoara, în vederea 
organizării Expoziţiei Futurotextile; 
► 29.07.2013 – Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT 
şi Clubul Copiilor Lugoj, în vederea realizării celei de-a VII-a ediţii a Taberei 
Internaţionale de Ceramică Happy Daro - durata de valabilitate: 16 – 23.08.2013; 
► 01.10.2013 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design 
– UVT şi Asociaţia pentru cultură şi tango, în vederea derulării proiectului Partener 
EU - durata de valabilitate: an universitar 2013 - 2014; 
► 01.10.2013 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Universitatea Națională de Arte din București, în vederea 
derulării unor proiecte comune - durata de valabilitate: an universitar 2013 - 
2014; 
► 02.10.2013 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design 
– UVT şi Asociaţia Culturală Kratima, în vederea organizării celei de-a cincea ediţii a 
Simpozionului Internaţional Zilele Sfântului Siluan Athonitul; 



► 08.10.2013 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design 
– UVT şi S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., în vederea realizării 
de lucrări de artă murală de mari dimensiuni pe suprafaţa exterioară a rezervorului 
nr. 3 de combustibil lichid de pe amplasamentul gospodăriei de păcură – durata de 
valabilitate: 4 zile; 
► Proiect de colaborare intrajudeţean şi interinstituţional în domeniile 
curricular, extracurricular, intitulat Icoana – fereastră spre cer. Cerc de pictură 
pe sticlă, încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT, Liceul de Arte 
Plastice Timişoara, Şc. Cu cls. I – VIII Ghiroda şi Primăria Ghiroda - durata de 
valabilitate: 01.09.2013 – 31.01.2014; 
► Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi Asociaţia 
Festivalul Baroc Timişoara, în vederea realizării proiectului Festivalul Baroc – durata 
de valabilitate: 01.10.2013 – 31.10.2013; 
► Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
Fundaţia Cărtureşti, în vederea realizării proiectului Festivalul Street Delivery 
Timişoara 2013;  
► Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT 
şi Filarmonica Banatul, în vederea desfăşurării unei Parade de Modă care va avea 
loc în data de 09 iulie 2013; 
► Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara, în vederea desfăşurării Galei 
Absolvenţilor care va avea loc în data de 09 iulie 2013; 
► Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT 
şi Asociaţia Peisagiştilor din România (AsoP), în vederea organizării stagiilor 
de practică – durata de valabilitate: iulie 2013;  
► Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
S.C. PASMATEX SA, în vederea realizării unor proiecte de imprimeu, creaţii originale 
realizate de studenţii specializării Arte textile – Design Textil - durata de valabilitate: 
10 – 15.12.2013; 
► 24.01.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Facultatea de Arhitectură - UPT, în vederea realizării de proiecte comune; 
► 26.02.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Asociaţia PAO Atelier Experimental Potoc, în vederea participării la Şcolile 
internaţionale de vară de arhitectură experimentală; 
► 03.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Centrul Cultural Rabindranath Tagore, în vederea organizării unei prezentări 
susţinute de către lector univ. dr. Gabriel Kelemen, în cadrul proiectului Arta de leac, 
în deschiderea spectacolului Sanscrita, limba mantrelor – durata de valabilitate: 
03.03. – 30.06.2014;  
► 04.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Asociaţia Culturală RE cult, în vederea organizării şi desfăşurării proiectului 
cultural Textile în cadre, reprezentând a treia ediţie a seriei bianuale Meşteşuguri în 
urban şi arta în rural; 
► 07.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Fundaţia Interart TRIADE, în vederea derulării proiectului Sigma 1 – durata 
de valabilitate: 01.05. – 15.11.2014;  
► 13.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, în vederea realizării 
proiectului Paradisul pierdut – durata de valabilitate: 03.02. – 30.07.2014;  



► 24.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Liceul J. L. Calderon, cls. a III-a B, în cadrul programului Să ştii mai multe, 
să fii mai bun – durata de valabilitate: 08.04.2014;  
► 24.03.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi Liceul J. L. Calderon, cls. a III-a A, în cadrul programului Să ştii mai multe, 
să fii mai bun – durata de valabilitate: 08.04.2014;  
►Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Liceul de Arte Plastice din Timișoara pentru cedarea unei prese de 
litografie în vederea realizării de proiecte comune  ce vizează pregătirea de 
specialitate a elevilor și studenților specializării Grafică. 
►Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Liceul de Arte Plastice din Timișoara pentru cedarea unui cuptor 
ceramic electric, în vederea realizării de proiecte comune  ce vizează pregătirea de 
specialitate a elevilor și studenților specializării Ceramică. 
 
 
 
VII.2.    COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE CU ADMINISTRAȚII LOCALE ȘI  
DE PESTE HOTARE 
 
--Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării „Festivalului 
Internațional Street Art”, finanțat cu suma de 60.000 lei 
 
--Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării „Bienalei de 
Afiș și Ilustrație de Carte pentru Tinerii Artiști”, proiect câștigat prin concurs 
 
--Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării „Bienalei de 
Arte MIniaturale”, proiect câștigat prin concurs  
 
--Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de 
Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării „Bienalei 
InterDesign”, proiect câștigat prin concurs  
 
 
-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 și Primăria oraşului Mericourt, Franţa. Protocol de colaborare în 
vederea derulării stagiilor de practică a studenţilor 
 
 
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 proiectaera unei 



platforme online care va asigura comunicarea eficientă între membrii alumni şi 
facultate. 
 
- Implicarea membrilor comunității alumni în diferite proiecte iniţiate de FAD  
 
- 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) 
- 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). 
 
 
IX. GESTIUNEA PATRIMONIULUI, FINANŢARE 
 
- Datorită gestionării echilibrate a resurselor financiare ale facultății, disponibilitățile 

financiare ale instituției au crescut de la 269.505 lei în anul 2012 la 446.660 lei în 
anul 2013, permițând astfel încadrarea facultății în eșalonul superior de 
remunerație a orelor suplimentare, alături de doar trei facultăți ale UVT, ]n 
contextul ]n care efortul instituțional de acoperire al salariilor a fost grevat de 
mărirea cu 15% a acestora în decursul anului precedent. 

 
- Am proiectat, solicitat și realizat un plan de organizare a deplasărilor studenților 

la diferite evenimente, stagii de documentare, simpozioane sau tabere de creație, 
plan realizat cu consultarea specializărilor. 

 
- S-a obținut prin concurs de proiecte, finanțare în cuantum de 120.000 de lei din 

partea Primăriei Timișoara, pentru 4 proiecte: Festivalul Internațional de Street  
Art – 60.000 lei; Bienala Internațională de Afiș pentru Tineret – 20.000 lei, 
Bienala de Miniatură – 20.000 lei și Bienala InterDesign – 20.000 lei 

 
- Prin reorganizarea spațiilor de învățământ și auxiliare, am creat și extins încă un 

spațiu la parterul instituției, sala 012, destinat desfășurării cursurilor Specializării 
Conservare – Restaurare. 

 
- Totodată, am creat un spațiu comun destinat cadrelor didactice, aflat la ultimul 

nivel al instituției noastre, în perimetrul specializărilor Design Textil și Design 
Vestimentar. 

 
- Se continuă colaborarea cu Consiliul Local din Ribița,județul Hunedoara,  pentru 

concesionarea clădirii școlii din localitatea Uibărești 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 edițiiaStudiului de 
documentare „Recuperări”, localitatea Ghelari, Hunedoara, 1 – 7 iulie 2013, 



având ca participanţi studenţi de la toate specializările Facultăţii de Arte şi 
Design. 

 
- S-a obținut cu titlul de donație, un cuptor pentru topirea metalelor, aflat în prezent 

în dotarea specializării Sculptură. 
 

- A fost realizată transpunerea în piatră a primului document ce atestă înființarea 
Școlii de Arte Frumoase din Timișoara în anul 1933 prin strămutarea acesteia de 
la Cluj, și amplasarea acesteia în holul de acces principal în instituție. 
Transpunerea a fost realizată de către colegii noștri lect.dr. Remus Rotaru, 
lect.dr. Bogdan Rață și doctorand Dan Vișovan, pe un suport de piatră de 
Bașchioi, donație a S.C. S&J Turism şi Artă S.R.L Ghelari. 

 
- Achiziționarea a 120 de rame cu sticlă pentru expozițiile facultății, investiție 

realizată prin proiectul Bienala de Afiș și Grafică de carte pentru tinerii artiști. 
 

- A fost realizat sistemul de panotare a lucrărilor în Galeria Mansarda. 
 

- Secretariatul facultății a fost dotat cu o multifuncțională performantă Xerox, ținând 
cont că precedenta funcționa de mai bine de 15 ani. 

 
- A fost racordat la internet biroului Directorului Departamentului Arte Vizuale. 

 
- Dotarea Specializării Grafică cu o presă litografică funcțională, oferită  de  Liceul 

de Arte Plastice, pentru programe comune de specialitate. 
 

- Dotarea Specializării Ceramică cu un cuptor ceramic electric, oferit de  Liceul de 
Arte Plastice, pentru programe comune de specialitate. 

 
- Dotarea cu rafturi a depozitelor de mijloace mobile gestionate de către laborantul 

instituției, investiție realizată din fonduri proprii. 
 

- Dotarea cu rafturi a arhivei secretariatului facultății, investiție realizată de 
asemenea din fonduri proprii. 

 
- 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 organizăriicelei de-a 
doua ediții a Simpozionului de Sculptură Monumentală desfășurat în localitatea 
Ghelari, Hunedoara, septembrie 2013, participanţi – cadre didactice, doctoranzi 
și studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design. 

 
- Încasabilitatea taxelor de școlarizare a scăzut de la 96 % în anul universitar 

2012-2013, la 90 % în anul universitar 2013-2014, datorită exmatriculărilor 
efectuate în timpul anului universitar, generate de neplata taxelor și a altor situații 
neprevăzute apărute. Specializări precum Foto Video, Design au în casări de 
peste 90%, dar Specializări precum Pictură, Grafică sau Conservare –Restaurare 
au o încasabilitate de 70%, necesitând o mai susținută campanie de colectare a 



taxelor în particular din partea directorilor de program și o susținere a acestora 
din partea cadrelor didactice în general. 

 
- 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 obținut sponsorizarea specializării Design cu materiale necesare 
laboratorului de machetare în valoare de 4000 de lei, de către firma Tuplex din 
București 

 
X. COMUNICARE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ 
 

- Colectivul de imagine a FAD – UVT, creat 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, a derulat numeroase activități de 
suport specifice. 
 

- Au fost realizate materiale promoționale (trofee pentru concursul „Hexagon” al 
universităților ce compun Consorțiul Universitaria) pentru Facultatea de Drept 
din Universitatea de Vest din Timișoara,  
 

- Realizarea diplomelor destinate diferitelor evenimente pentru diverse facultăți 
 

- Realizarea trofeelor pentru Concursul interuniversitar de fotbal, dintre 
echipele universităților ce compun Consorțiul Universitaria, eveniment 
organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 

- Participarea a 5 cadre didactice în calitate de membrii ai juriilor de specialitate 
la Concursul național de specialitate al liceelor de artă, organizat la Slatina. 
 

- Realizarea de plachete de protocol pentru rectoratul universității 
 

- Realizarea identității vizuale a Facultății de Sociologie și Psihologie 
 

- Realizarea identității vizuale a Facultății de Matematică 
 

- Participarea cu expoziții la evenimente organizate de UVT precum Ziua 
Universității sau la evenimente și competiții sportive organizate de facultăți din 
componența sa  

 
- Continuarea și diversificarea promovării ofertei educaţionale a instituţiei în 

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

 
                                                Decan, 

 



                                                                                                                 Conf.univ. dr. 
       VICĂ ADORIAN 


