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• Acțiunile întreprinse de conducerea Facultății de Arte și Design din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, prin decanul, prodecanul, directorul școlii 
doctorale și directorii de departamente, au fost pe perioada parcursă de la 
ultimul raport anual, în spiritul planului operațional și al strategiei de 
dezvoltare instituțională propuse, din prisma integrării învăţământului superior 
de artă timişorean în eşalonul şcolilor de excelenţă în domeniu, atît la nivel 
naţional cât şi internaţional. 
 

• Facultatea de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara se 
numără printre instituţiile de învăţământ şi cultură asimilate de câmpul socio-
cultural local şi naţional, bucurându-se de recunoaşterea acestuia prin 
prestigiul câştigat în timp, facultatea aniversând în toamna anului în curs  25 
de ani de la reînființarea sa. 

 
I. CREAŢIE ȘI CERCETARE 

 
• Numărul cadrelor didactice titulare este de 52, cadre didactice care au 

desfășurat activități de creație și cercetare specifice domeniului, în număr de 
242, în creștere față de anul anterior, din care - conform raportului anual pe 
cercetare al departamentelor - 154 de către membrii Departamentului de Arte 
Vizuale și 88 de către membrii Departamentului Design și Arte Aplicate. 

 
I.1. 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 62 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: 
 



• Expoziţie Ceramică, studenţi anul III, Facultatea de Arte şi Design, Galeria 
Primăriei, Timișoara, 01.04.2014;  

• Lansarea Project-zine, eveniment coordonat de lector univ. dr. Gabriel 
Kelemen, Galeria Mansarda FAD, 03.04.2014; 

• Participarea FAD la Salonul profesionist al industriei modei România Fashion 
Trends & Brands, ed. a 2-a, prin prezentarea pavilionului expozițional (33 
creații vestimentare ale studenților) și participarea în cadrul sesiunii de 
comunicări + workshop (dezbateri de specialitate) a doamnei lector univ. dr. 
Andreea Palade Flondor, București, 3 – 5.04.2014;  

• Expoziţie de afișe ale studenților cehi și români Film poster is not dead, 
Muzeul de Artă, Timișoara, 08.04.2014;  

• Eveniment caritabil Family Style Fashion Week 2014, participante 7 proiecte 
ale studenților și masteranzilor FAD – 2 premiate, Jazzissimo Lounge, 
Timișoara, 11.04.2014;  

• Workshop Stabilirea obiectivelor și analiza SWOT, coordonator proiect Alina 
Bunei – S.C. Human Performance Solutions S.R.L., Galeria Mansarda FAD, 
12.04.2014; 

• Expoziția Icoane pe sticlă, studenți și masteranzi FAD – specializarea 
Conservare - restaurare, prof. dr. D. Mihăilescu, prep. dr. S. Trion, prep. dr. F. 
Petcu, Galeria Primăriei, Timișoara, 14.04.2014; 

• Salonul studențesc de artă religioasă a XXXII-a ediție, participant FAD – 
specializarea Conservare – restaurare, prep. dr. S. Trion, Sala de expoziții a 
Casei de Cultură a Studenților din Petroșani, 14 - 22.04.2014; 

• Participarea FAD la Bucharest Fashion Week - Spring, prin prezentarea 
colecției de grup Urban Traditional a anului I Modă – Design Vestimentar, 
coordonator participare BFW lector univ. dr. Andreea Palade Flondor, 
Ambasad'Or Events & Leisure Otopeni, 23–24-25.04.2014;  

• Expoziţie studenți FAD Colibatelier, Galeria Mansarda, Timișoara, 29.04. – 
03.05.2014; 

• Expoziția Texturi. Structuri, studenți FAD, organizatori prof. dr. E. Tulcan, prof. 
dr. C. Mutu, lector. dr. V. Ștefănescu, asist. drd. E. Riemschneider, Galeria 
Primăriei, Timișoara, 29.04. – 09.05.2014; 

• Expoziția Laborator 014, studenți și masteranzi FAD, organizatori lector dr. A. 
Palade, asist. drd. S. Chira, asist. drd. E. Riemschneider, Inspectoratul Școlar 
Județean Deva, Hunedoara, 06. – 19.05.2014; 

• Expoziția Atelier, profesori și studenți FAD, organizatori drd. E. 
Riemschneider, drd. I. Gherman, Colegiul Național Decebal, Deva, 06.05. – 
06.06.2014; 

• Expoziție de artă grafică finlandeză, eveniment organizat de Ambasada 
Finlandei București, Galeria Mansarda, Timișoara, 07.– 18.05.2014; 

• Proiecție de film în cadrul Festivalului Internațional de Film de foarte scurt 
metraj, în colaborare cu Institutul Francez din Timișoara, Galeria Mansarda, 
FAD, 09.05.2014;  



• Expoziție de pictură Heptacromia II, cadre FAD – specializarea pictură, în 
cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor, Calpe Gallery, 17.– 
24.05.2014; 

• Expoziție pictură – instalație - sculptură CUIB, studenți ITA II din cadrul FAD, 
Memorialul Revoluției, 29.05.2014; 

• Expoziția copiilor angajaților din UVT CHILDISH 2, eveniment organizat cu 
ocazia Zilei de 1 IUNIE, Galeria Mansarda FAD, 30.05.2014; 

• Participare la Concursul Artă din deșeuri în cadrul Săptămânii verzi – Green 
week 2014, organizat de Primăria Timișoara, studenți ai specializării Design, 
mai – iunie 2014; 

• Bienala Internaţională de Artă Miniaturală, Galeria Mansarda FAD, 02. – 
27.06.2014; 

• Expoziție Grafică și Ceramică, studenți ai specializării Grafică și Ceramică 
din cadrul FAD, Casa Artelor - Galeria Pygmalion, 05-19.06.2014; 

• Exercițiu de pictură Inverted Chromatic Landscape în cadrul festivalului de 
artă de stradă AccesArt, 06-08.06.2014; 

• Proiectul Arta pe gard sau Arta în spațiul public - secțiune a Festivalului 
Artelor Timișorene, 09-14.06.2014; 

• Expoziție personală a Prof. Univ. Dr. Adriana Lucaciu Întrupări, Galeria 
Helios, 12.06.2014; 

• Prezentare de modă Unu Fashion Show, în cadrul Festivalului Artelor 
Timișorene, studenți Modă – Design vestimentar, an I, Club Jazzissimo, 
12.06.2014;    

• Curs festiv al FAD, Galeria Mansarda FAD, 13.06.2014; 
• Participare în cadrul Festivalului Street Delivery cu studenții specializării Arte 

textile - Design textil și Modă, strada pietonală Mărășești, 13-15.06.2014; 
• Expoziția Duplex, cadre didactice specializarea Pictură – FAD și UNARTE, 

Centrul Artelor Vizuale București, 16-29.06.2014; 
• Expoziția Proiecte și lucrări textile, studenți Arte textile - Design textil din 

cadrul FAD, Galeria Primăriei Timișoara, 17-27.06.2014; 
• Expoziția Alb și Negru, studenți ai specializării Grafică din cadrul FAD, Casa 

Artelor - Galeria Pygmalion, 19.06.2014; 
• Gala Absolvenților Modă – Design vestimentar din cadrul FAD, Sala Mare a 

Teatrului Național Timișoara, 1.07.2014; 
• Simpozion Internațional Bienal Interdesign, Galeria Mansarda FAD, 2.07.–

12.09.2014; 
• Gala Doctoranzilor FAD, Casa Artelor - Galeria Pygmalion, 3-17.07.2014;  
• Bienala de la Liverpool, participant Lector Univ. Dr. Bogdan Rață, St. 

George's Hall Liverpool (UK), 04.07-26.10.2014; 
• Gala Absolvenților FAD – specializările: Pictură, Grafică, Sculptură, 

Fotografie-video, Conservare-restaurare, Ceramică, Arte textile – Design 
textil, Modă – Design vestimentar, Design, Muzeul de Artă Timișoara, 5-
20.07.2014; 



• Gala Absolvenților specializării Pictură, Halele Timco Timișoara, 9.07.2014;  
• Conferință susținută de designerul de bijuterii Evert deGraeve, eveniment 

desfășurat în cadrul proiectului Interdesign, Galeria Mansarda FAD, 
09.09.2014; 

• Expoziție și curs Curățarea picturii: de la metode clasice la metode 
alternative, eveniment organizat în colaborare cu Universitatea Sapienza din 
Roma, Galeria Mansarda FAD, 15-17.09.2014;   

• Participarea studenților și absolvenților specializării Modă – Design 
Vestimentar din cadrul FAD la Expoziție internațională de țesături textile, 
îmbrăcăminte, pielărie, blănărie, încălțăminte și marochinărie, accesorii – 
MODEXPO 2014, ediția XXI, Centrul Expozițional Romexpo, București, 25-
28.09.2014; - Diplomă de participare 

• Participarea domnului lector univ. dr. Daniel Apostu la workshop-ul Martori și 
mărturii – carte–obiect, prin susținerea unui curs de carte și prezentarea unor 
tehnici de legătorie tradițională, organizat de UNARTE București în parteneriat 
cu Institutul pentru Studiul Holocaustului Ellie Wiesel, 13 – 27 octombrie 2014; 

• Seminar cu tema Managementul studioului de proiectare, organizat în cadrul 
cursului Managementul studioului de proiectare – lector univ. dr. Diana 
Andreescu, în colaborare cu firma S.C. X3 STUDIOS S.R.L., Galeria 
Mansarda, 13.10.2014; 

• Seminar cu tema Managementul studioului de proiectare, organizat în cadrul 
cursului Managementul studioului de proiectare – lector univ. dr. Diana 
Andreescu, în colaborare cu firma S.C. EZZO DESIGN S.R.L., Galeria 
Mansarda, 20.10.2014; 

• Seminar cu tema Managementul studioului de proiectare, organizat în cadrul 
cursului Managementul studioului de proiectare – lector univ. dr. Diana 
Andreescu, în colaborare cu firma S.C. TUDOR TAILOR INVEST S.R.L. 
BUCUREȘTI, Galeria Mansarda, 10.11.2014; 

• Film Recviem pentru efemeride, realizat de Gheorghe Șfaițer, în parteneriat 
cu FAD, Artpress, Tnt, Institutul Francez și România Film, Cinema Timiș, 
15.11.2014; 

• Expoziția Modă design vestimentar, studenți ai specializării Modă – design 
vestimentar din cadrul FAD, Galeria Primăriei, 18.11.2014; 

• Participarea studenților și absolvenților specializării Modă – Design 
Vestimentar din cadrul FAD la Expoziția Salonul Industriei Ușoare 2014, 
Centrul Regional de Afaceri, Timișoara, 27-30.11.2014; - Diplomă de 
participare 

• Bienala Internaţională de afiş şi ilustraţie de carte, Galeria Mansarda FAD, 
27.11.-31.12.2014;  

• Expoziție de fotografie organizată de către Consulatul General al României 
la Vârșeț cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României, studenți ai ciclurilor 
de licență, master și doctorat ai specializării Arte plastice – Foto-video din 
cadrul FAD, Muzeul Orașului Vârșeț din Serbia, 28.11.2014; 



• Expoziție de postere de conservare-restaurare organizată de cadrele 
didactice ale specializării Conservare - Restaurare din cadrul FAD, cu sprijinul 
Centrului Regional de Expertiză în Restaurare și Conservare, Galeriei 007 a 
FAD, 1-31.12.2014; 

• Realizarea unei lucrări de artă monumentală Pour le meilleur et pour le dire, 
Lector Univ. Dr. Cristian Sida, Paris, 2-6.01.2015;  

• Workshop de modelaj Tehnici experimentale în ceramică/Mărțișor. 
Plastică mică și obiectul decorativ – între unicat și serie, coordonatori 
cadrele didactice ale specializării Ceramică, participanți elevii cls. a XI-a și a 
XII-a de la Liceul de Arte Plastice Timișoara, Laborator Ceramică FAD, 27-
28.01.2015; 

• Expoziția Interdesign, Galeria Primăriei, 26.01. – 16.02.2015; 
• Expoziția Ilustrație de carte, Galeria Primăriei, 16.02. – 03.03.2015; 
• Expoziția de fotografie FOLDED a studenților FAD, D'arc the Bar Timișoara, 

27.02. – 13.03.2015; 
• Expoziție personală de pictură Peintures Récentes – lector univ. dr. Cristian 

Sida, Galeria Des Marches, Aubusson, Franța, 27.02. – 21.03.2015;  
• Expoziție Modă – Design Vestimentar, studenți din cadrul specializării Modă – 

Design Vestimentar FAD, Galeria Primăriei, 02.03. – 16.03.2015; 
• Expoziție de pictură și grafică – lector univ. dr. Dan Toma, Suppa Bar, 

06.03.2015; 
• Expoziție Dincolo de liniște, studenți, absolvenți și cadre FAD, Bastion 

Theresia, 10 – 22.03.2015; 
• Expoziție Art Bunavestire XXIX – participant lector univ. dr. Cristian Sida, 

Galeria de artă „Dr. Mihai Pop”, Negrești – Oaș, 25.03.2015; 
• Expoziția studenților masteranzi specializarea pictură, BCUT, 25.03.2015; 
• Expoziție de desen/pictură Între urme – lector univ. dr. Andreea Palade 

Flondor, Galleria 28, 27.03.2015; 
• Salonul Profesionist al Modei RFTB - Romania Fashion Trends & Brands 

– studenți FAD, specializarea Modă - Design Vestimentar, World Trade Center 
București, 27 - 29.03.2015;  

• Expoziție New sculptures – lector univ. dr. Bogdan Rața, Galeria Farideh 
Cadot, Paris, 28.03. – 30.05.2015;  

 
I.2. ACTIVITATEA ȘCOLII DOCTORALE A FACULTĂȚII DE ARTE ȘI 
DESIGN 
 

• Numărul total de studenți ai Școlii doctorale din Facultatea de Arte și Design 
la acest moment este de 61 doctoranzi, având alocate pentru anul I de către 
Instituția Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea 
de Vest din Timișoara, un număr de 8 locuri bugetate și 9 la taxă. 



• În toamna anului 2014 au fost depuse spre evaluare la CNATDCU, un număr 
de 5 dosare de abilitare de către prof.dr. Adriana Lucaciu, conf.dr. Vică 
Adorian, conf.dr. Dacian Andoni, conf.dr. Ioan Pop Augustin și lect.dr. Hedy 
M. Kiss, care - în urma analizei comisiei de specialitate - au obținut aviz 
favorabil, iar în urmă cu câteva zile s-a desfășurat examenul de susținere a 
candidaturii în vederea obținerii abilitării de conducere de doctorat a cadrelor 
didactice mai sus menționate, dosarele fiind validate de către comisia 
desemnată de CNATDCU. Astfel, am depășit problema majoră a scăderii 
drastice a numărului de titulari ai școlii doctorale care ajunsese la 2,  numărul 
acestora odată cu anul universitar 2015 – 2016, fiind de 7 (alături de cei 8 
coordonatori asociați), școala doctorală a Facultății de Arte și Design, 
dovedindu-se în continuare una din școlile importante ale Universității de Vest 
din Timișoara, prin numărul coordonatorilor (15), al doctoranzilor și nu în 
ultimul rând prin procentul de validare în comisia în domeniu a CNATDCU, 
reflectând astfel calitatea tezelor și a coordonării acestora. 

• În decursul anului 2014 și până la această oră, au  au fost finalizate și 
susținute în cadrul Școlii doctorale a FAD un număr de 18 de teze de 
doctorat, și au fost confirmate de comisia națională, un număr de 30, un 
număr de 5 dosare aflându-se în curs de evaluare . 

 
TEZE SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 01 aprilie 2013 – 01 aprilie 2014 

 
• URSU OLARU GEORGETA MIHAELA, Valențe sacre în artele textile. 

Dimensiuni ale creaţiei proprii, susținut în 08.04.2014 – coordonator 
Constantin Ionescu Prut 

• BLIDARIU CRISTIAN TIBERIU, Arta în oraşul postmodern (De la regenerare 
urbană la spaţiul virtual), susținut în 11.06.2014 – coordonator Dorel Tulcan 

• HOCIUNG BIANCA NATALIA, Gravura şi sculptura - semne în trei 
dimensiuni, susținut în 18.07.2014 – coordonator Dumitru Şerban 

• ZVÎC MANUELA, Sculptura contemporană. Concept, tehnici şi tehnologie, 
susținut în 18.07.2014 – coordonator Dumitru Şerban  

• BARBULOV POPOV DANIELA, Cercetare comparată asupra evoluţiei 
interferențelor stilistice ale portului popular în zonele Banatului românesc şi 
sârbesc, susținut în 18.09.2014 – coordonator Elena Tulcan 

• MARCU DANIELA IRINA, Obiectul de design vestimentar: seducţie şi 
spectacol, susținut în 18.09.2014 - coordonator Elena Tulcan 

• TRĂILĂ NICOLA, În spaţiul tradiţiei. Sculptura lui Romul Ladea, susținut în 
22.09.2014 – coordonator Alexandra Ionescu 

• BALAZS ZOLTAN, Pământul ca modelare şi virtualitate (obiect și imagine), 
susținut în 22.09.2014 – coordonator Ioan Iovan 



• GHEMIŞ DUMITRU CĂLIN, Arta preistorică în Transilvania. Studiu de caz: 
Galeria Desenelor din Peştera Coliboaia, comuna Pietroasa, județul Bihor, 
susținut în 26.09.2014 – coordonator Aurel Chiriac 

• HUSZTHY EDIT KATALIN, Instalații și sculpturi cinetice în spectacolul de 
teatru modern, susținut în 26.09.2014 – coordonator Aurel Chiriac 

• VAIDA MARCU ALINA TITIANA, Pictura de cult ortodoxă în viziunea lui 
Arsenie Boca. Studiu de caz: Biserica de la Drăgănescu, susţinut în 
24.10.2014 – coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 

• PITIC CIUPEIU ANDRADA, Culorile sunetului – vioara instrument şi inspiraţie 
în artele secolului XX, susţinut în 24.10.2014 – coordonator prof. dr. Aurel 
Chiriac 

• CIUPEIU TUDOR VASILE, Gest, formă, culoare, sunet. Despre potențele 
plastice ale artei dirijorale, susţinut în 24.10.2014 – coordonator prof. dr. Aurel 
Chiriac 

• VARGA BENJÁMIN, Corp, materie şi spaţiu în sculptura contemporană, 
susţinut în 28.11.2014 – coordonator prof. dr. Dumitru Șerban  

• SOTIR DJORDJEVIC GEORGETA, Arta în Jugoslavia şi România 1948 – 
1990, susținut în 11.03.2015 – coordonator prof. dr. Alexandra Ionescu  

• TURTURICĂ ONDINA OANA, Teoretizarea modei în contextul identității 
culturale contemporane, susținut în 11.03.2015 – coordonator prof. dr. 
Alexandra Ionescu  

• FLOREA MIHAI, Integrarea factorilor umani și a modelării tridimensionale în 
designul vehiculelor, susținut în 11.03.2015 – coordonator prof. dr. Dorel 
Tulcan 

• GHERMAN ION, Scrierea – reconversie artistică, susținut în 27.03.2015 – 
coordonator prof. dr. Doina Mihăilescu 
 
I.3. PREMII, DIPLOME ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE DE FACULTATEA DE 
ARTE 
 
I.3.1.  PREMII OBȚINUTE DE STUDENȚI 
 

• Au fost obținute de către studenții Facutății de Arte și Design la diferite 
manifestări și concursuri locale, naționale și internaționale, 13 de premii și 3 
prezențe în finalele unor concursuri 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 - Family Style Fashion Week ,Timișoara 2014 - Daniel Ignat(Master 
DV); 



• Marele Premiu - Premiul Foto Club Arad,Daniel Ignat(Master DV), 2014;  
• Premiul II - Family Style Fashion Week ,Timișoara 2014 - Oana Zăblău 

(absolventă 2012);  
• Premiul I - Concursul International Peroni Instalart - Subțire Ovidiu - Master 

Design de Produs an I;  
• Premiul I - concursul național de poster pentru festivalul CINEMAIUBIT  - 

Gherguși Alexandru - Design (licență) an II;  
• Premiul I - Iubește, poartă, dăruiește românește, Timișoara – 2014 -Ana 

Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV); 
• 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); 

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

• Finalistă - Concursul Internațional Arts of Fashion San Francisco 2014, Ana 
Marchetanu (studentă an 3 Modă-DV); 

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

• Finalistă în TOP 6 Mondial la Concursul Internațional Electrolux Design Lab 
2014 (din 1700 participanți), SORINA RĂSTEANU – Master Design produs, 
anul II. 

 
I.3.2. PREMII OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE 
 

           În cadrul activității de creație și cercetare desfășurată, o serie de cadre     
           didactice au obținut  12 premii și distincții, după cum urmează : 

 
• Prof.dr. 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; Premiul de excelență, Bienala 
de gravură mică, Florean Museum, Baia Mare  

• Conf.dr. VICĂ TILĂ ADORIAN - Premiul de excelență – Bienala Națională 
de Gravură Contemporană, Muzeul de Artă din Tulcea 

• Conf.dr. IOAN AUGUSTIN POP - Premiul pentru Pictură, UAP România, 
București 

• Conf.dr. RUDOLF KOCSIS – Premiul II – Concursul de sculptură 
monumental organizat de Asociația „Altar”, Timișoara 

• Lect.dr. BOGDAN RAȚĂ - Premiul Procultura, Consiliul Judetean Timis 



• Lect.dr. GABRIEL KELEMEN - Diploma de Excelență Acad. Stefan 
Nădășan, Saptamâna Calității Timișorene  

• Lect.dr. DANIEL  APOSTU TEODORESCU - Premiul UAP, Bienala de 
gravură contemporană „DANUBIUS”, Tulcea, Premiul UAP, Bienala 
internațională de gravură “Orașul“, București,  

• Lect.dr. REMUS ROTARU - Premiul de Excelență, Primăria Drobeta Turnu-
Severin 

 
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. 
Astfel numărul studenților bugetați a crescut la începutul anului universitar 
2014 - 2015,  de la 108 la 116, iar numărul studenților plătitori crescând de la 
55 la 73.  

• Numărul total al studenților facultății este și el în creștere, de 751, din care 
524 sunt înscriși la nivelul studiilor de licență (397 buget; 127 taxă), 166 (119 
buget; 47 taxă) la masterat, iar studiile doctorale sunt urmate de 61 de 
studenți (27 buget; 34 taxă). 

• În perioada trecută a avut loc vizita ARACIS pentru evaluarea periodică a 
programului de studiu Conservare Restaurare, precum și vizita pentru 
acreditarea Programului de studiu Arte plastice fotografie videoprocesarea 
computerizată a imaginii, în urma cărora cele două programe de studiu au 
fost acreditate.  

• A fost inființat un master nou interdisciplinar prin încadrarea in domeniul Arte 
Vizuale - Master Istoria Artei, Patrimoniu și Curatoriat, care a atras 11 
candidați înmatriculați pe 3 locuri bugetate și 8 la taxă. 

• 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 înființat Centrul regional de expertiză în conservarea și restaurarea 
patrimoniului cultural, având ca scop cercetarea în domeniul prezervării 
patrimoniului mobil și imobil și oferirea de expertiză în acest sens. 

 
MANAGEMENT ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
• Comisiile de lucru la nivelul facultății, comisii din care fac parte toți membrii 

consiliului, nu au activat toate la un nivel satisfăcător, constatându-se 
îmbunătățiri în special în activitatea Comisiei didactice coordonată de prof.dr. 
Adriana Lucaciu și a celei de Managementul Calității coordonată de lect.dr. 



Andreea Palade, relevându-se necesitatea unei prezențe mai active a 
membrilor acestora în managementul instituțional. 

• 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. Totodată la începutul 
anului în curs, am făcut propuneri pentru numirea în Comisia Națională a 
Monumentelor de For Public, a lect.dr. Eugen Barzu și reconfirmarea doamnei 
prof.Dr. Ileana Pintilie în postul deținut până la sfârșitul anului calendaristic. 

• S-au continuat festivitățile de absolvire pentru ambele departamente ale FAD, 
eveniment ce reunește pe an ce trece tot mai mulți participanți din tot mai 
multe programe de studiu. 

• Aflat la a doua ediție Concursul „Pasaje”, organizat de Facultatea de Arte și 
Design a Universității de Vest dinTimișoara, a avut tema „Jocul”. Concursul   
se adresează elevilor liceelor de specialitate (şi nu numai) din ţară. Scopul 
acestui concurs este de a promova imaginea Facultăţii de Arte şi Design din 
Timişoara, 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 luna iulie 2014, în parteneriat cu Universitatea „Goethe” din Frankfurt 
Germania,  susținuți logistic de Societatea Turism & Artă din localitatea 
Ghelari, am organizat Simpozionul de Land Art aflat la a II-a ediție, participanţi 
-  2 cadre didactice și 7 studenţi ai Facultăţii de Arte şi Design alături de 2 
cadre didactice, 2 critici și istorici de artă și 7 studenți ai Universității din 
Frankfurt . 

• Am organizat în parteneriat cu Societatea Turism & Artă din localitatea 
Ghelari, ce de-a III-a ediție a Simpozionului de Sculptură Monumentală, 
localitatea Ghelari, Hunedoara, septembrie 2014, 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.  

 
 
 
 
 
 



POLITICA DE RESURSE UMANE 
 

• Numărul de posturi didactice titulare la începutul anului universitar 2014-2015 
au fost în creștere față de anul universitar precedent, de la 51 la 52, iar cele 
vacante înregistrând o scădere de la 53 la 51,  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. 

• Începând cu anul universitar 2014-2015 a fost titularizat un singur cadru 
didactic, care desfășura activități de seminarizare pe perioada studiilor 
doctorale, d-na asist. dr. Maria Sârbu Orosan la Departamentul Arte Vizuale, 
câștigătoare mai apoi a uneia din bursele postdoctorale oferite de 
Universitatea de Vest din Timișoara. 

• În anul academic în curs au fost scoase la concurs de către cele două 
departamente, 7 posturi didactice: în primul semestru 3 posturi de lector, 
ocupate fiind de domnii asist.dr. Matei Gașpar, asist.dr. Iosif Mihailo și 
asist.dr. Sergiu Zegrean, urmând ca în decursul acestui semestru să fie 
propuse pentru concurs 3 posturi de conferențiar și unul de lector. 

• Pentru a recompensa activitatea academică a cadrelor didactice, ne-au fost 
repartizate de către UVT, un număr de 7 gradații de merit, pentru care și-au 
depus dosare de acordare un număr de 10 candidați. În urma analizării 
dosarelor de către Consiliul facultății, următoarele cadre didactice au fost 
propuse spre validare Senatului UVT: prof.dr. Doina Mihăilescu, prof.dr. 
Ileana Pintilie, conf.dr. Stelian Acea, conf.dr. Vică Adorian, lect.dr. Andreea 
Palade, lect.dr. Valentina Ștefănescu și lect.dr. Iosif Mihailo. 
 

• RELAŢIA CU STUDENŢII 
 

• Am continuat consultările și contactele permanente cu reprezentanții 
studenților, prin continuarea programului de consultaţii a decanului cu 
reprezentanții organizației studențești din facultate, constatând o îmbunătățire 
a implicării acestora în problemele specifice facultății, alături de programul 
săptămânal de audiențe stabilit de întreaga conducere a FAD și de 
disponibilitatea de comunicare și în afara acestui program, atât a conducerii 
facultății cât și a cadrelor didactice în general. 

• 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 specializărilor Grafică și Pictură în vizită 
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, a studenților specializării Sculptură la diverse simpozioane 
și practici de specialitate și a studenților de la specializarea Design în practica 
de specialitate organizată cu sprijinul Primăriei din Anina. 

• A fost realizat un protocol de colaborare între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT și Regia Autonomă de Transport Timișoara, în vederea realizării unei 
lucrări de licență în cadrul Specializării Modă – design vestimentar. 

 
INTERNAŢIONALIZARE 

 
• S-au materializat 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. 

• Pentru programul Erasmus outgoing student – au fost selecționați un număr 
record de 20 studenți  de la ciclurile licență, master dar și doctorat. 

• Erasmus Incoming profesori - a avut loc Erasmus Week organizată de UVT în 
perioada 7-11 aprilie 2014. Au participat 4 cadre didactice de la Universități 
partenere precum Universitatea Goethe din Frankfurt-Germania, Universitatea 
din Orihuela-Spania si Universitatea Koblenz – Landau, Germania.  

• Erasmus outgoing cadre didactice – Lect.univ.dr. Hedy M.Kiss - Universitatea 
din Sopron, Ungaria. 

• Prin schimburile Erasmus +, a fost organizată totodată deplasarea unui cadru 
didactic  în persoana conf.univ. dr. Vică Adorian la Scuola Mosaicisti del 
Friuli- Italia, pentru prezentarea Universității de Vest din Timișoara/Facultatea 
de Arte și Design și stabilirea de contacte instituționale, în vederea organizării 
de stagii de practică de specialitate a studenților Facultății de Arte și Design și 
a dezvoltării unei rute de studiu în domeniul mozaicului. 

• 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 sau Spania) 

• 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 
24 contracte, acorduri și parteneriate și prin 7 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 

 
• 01.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 

Design – UVT şi S.C. Human Performance Solutions S.R.L., în vederea 
organizării workshop-urilor de Consiliere și orientare în carieră – an 
calendaristic 2014;  

• 08.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Liceul de Arte Plastice Timișoara, în cadrul programului Să 
ştii mai multe, să fii mai bun – durata de valabilitate: 07. – 11.04.2014;  

• 09.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Liceul W. Shakespeare, cls. a VI-a E3, în cadrul programului 
Să ştii mai multe, să fii mai bun – durata de valabilitate: 09.04.2014;  

• 09.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Institutul Francez din Timișoara, în vederea organizării 
Festivalului Internațional al Filmelor de Foarte Scurt Metraj, Très Courts – 
durata de valabilitate: 09.05.2014;  

• 15.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea 
realizării expoziției Laborator 014 – durata de valabilitate: 06 - 19.05.2014;  

• 15.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Biblioteca Județeană Petre Dulfu Deva, în vederea 
realizării expoziției Laborator 014 – durata de valabilitate: 28.04 - 05.05.2014;  

• 23.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Colegiul Național Decebal Deva, în vederea realizării 
expoziției Atelier – durata de valabilitate: 06.05 - 06.06.2014;  

• 29.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Wish Studio / Essential Look S.R.L., în vederea realizării 
de proiecte comune și promovarea creației studenților / agenției;  

• 29.04.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Școala de Machiaj Atelier Paris Timișoara / KSANA ART 



AND COLOUR S.R.L., în vederea realizării de proiecte comune și 
promovarea creației studenților / cursanților;  

• 15.05.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Asociaţia PAO Atelier Experimental Potoc, în vederea 
participării la proiectele editoriale PAO AEP; 

• 19.05.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Asociaţia House 360 Timișoara, în vederea realizării 
proiectului CORPs; 

• 05.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – 
UVT şi YKK România, în vederea realizării unei colecții vestimentare, cu 
sprijinul a 2 studenți masteranzi FAD – durata de valabilitate: 01.04 – 
10.05.2014; 

• 04.06.2014 - Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Fundația Rubin, în vederea realizării proiectului Festival 
AccesArt ediția a VII-a – durata de valabilitate: 06 – 08.06.2014; 

• 10.06.2014 – Contract de antreprenoriat încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara, în vederea 
susținerii evenimentului FAD – Gala absolvenților modă 2014; 

• 13.10.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. X3 Studios S.R.L., în vederea realizării unui seminar cu 
tema Managementul studioului de proiectare; 

• 20.10.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. Ezzo Design S.R.L., în vederea realizării unui seminar 
cu tema Managementul studioului de proiectare; 

• 04.11.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. Tudor Tailor Invest S.R.L. București, în vederea 
realizării unui seminar cu tema Managementul studioului de proiectare; 

• 03.12.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. Endless S.R.L., în vederea realizării unui seminar cu 
tema Managementul studioului de proiectare; 

• 17.12.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. Pasmatex S.A., în vederea realizării unui proiect de 
prezentare a companiei în cadrul Târgului Textil Internațional Heimtextil, 
Frankfurt, 2015; 

• 17.12.2014 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi S.C. Pasmatex S.A., în vederea realizării unui proiect de 
prezentare a produselor companiei în cadrul Târgului Textil Internațional 
Modamont, Paris, februarie 2015; 

• 16.01.2015 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Asociația Culturală Kratima, în vederea realizării unui 
proiect multianual Pașaport pentru cultură de creștere a accesului la cultură în 
rândul copiilor aparținând unor familii cu venituri modeste - durata de 
valabilitate: 15.04 – 15.11.2015; 



• 18.02.2015 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Facultatea de drept - UVT, în vederea preluării în custodie a 
unor lucrări de artă vizuală ale FAD; 

• 18.02.2015 - Parteneriat de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi 
Design – UVT şi Serviciul Român de Informații, în vederea preluării în 
custodie a unor lucrări de artă vizuală ale FAD; 

• 26.02.2015 – Contract de comodat încheiat între Facultatea de Arte şi Design 
– UVT şi Muzeul Banatului Timișoara, în vederea împrumutării cu titlu 
gratuit a spațiului Galeria Theresia – Bastion Cetate, Mansardă, corp B2 – 
durata de valabilitate: 4 – 23.03.2015;  

 
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”. 

• 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”, ediția a II-a,  
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”, ediția a I-a. 

• Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea 
de Arte şi Design şi Primăria Municipiul Timişoara în vederea organizării 
„Bienalei InterDesign”, ediția a II-a, 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 

• Parteneriat cadru încheiat între Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea 
de Arte şi Design și Primăria oraşului Salzburg, Austria, în vederea organizării 
unor schimburi de tip residence-artist. 

 
 
 
 
 



VIII. RELAŢIA CU ALUMNI 
 

• Prin sprijinul unor alumni ai facultății, s-a demarat realizarea unei baze de 
date care să conțină datele de contact ale fiecărui absolvent, cât mai multe 
informații legate de situația profesională și socială a acestuia. 

• Susţinerea Asociaţiei Alumni a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara  care 
să sprijine şi să urmărească traseul profesional al absolvenţilor săi şi 
proiectarea 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.  

• S-au organizat manifestări expoziționale cu foștii absolvenți, pentru a strânge 
relațiile cu comunitatea alumni. (Absolvenții Specializării Grafică, 2004). 

 
IX. GESTIUNEA PATRIMONIULUI, FINANŢARE 

 
• Datorită gestionării echilibrate a resurselor financiare ale facultății, 

disponibilitățile financiare ale instituției s-au menținut pozitive,  la începutul 
anului universitar 2014-2015 exista un excedent de 380.231 lei, permițând 
astfel încadrarea facultății în eșalonul superior de remunerație a orelor 
suplimentare, în contextul în care în decursul anului precedent, facultatea 
noastră – alături de Facultatea de Muzică și Facultatea de Sport – a reușit să 
își finanțeze din fonduri proprii plata acreditărilor specializărilor Arte plastice 
fotografie videoprocesarea computerizată a imaginii și Conservare Restaurare 
la nivel de studii de licență și a programului de master Istoria Artei, Patrimoniu 
și Curatoriat. 

• Încasabilitatea taxelor de școlarizare s-a menținut la 90 % în anul universitar 
2014-2015. Un mai mare deficit al încasărilor este remarcat la nivelul studiilor 
masterale, necesitând susținerea campaniei de colectare a taxelor în 
particular și din partea directorilor de program, a tutorilor de an și a cadrelor 
didactice în general. 

• S-au finalizat negocierile și s-a preluat pe o perioadă de 15 ani, clădirea școlii 
din localitatea Uibărești, în vederea înființării Centrului de Practici și 
Documentare a Facultății de Arte și Design, lucrări de amenajare ce vor 
începe în primăvara acestui an. 

• Au fost susținute totodată logistic, în cadrul programelor de cercetare, o serie 
de deplasări de documentare și practică ale studenților, în țară sau 
străinătate. (Ungaria, Serbia,etc.) 



• Totodată a fost sprijinită deplasarea unor cadre didactice la conferințe sau 
evenimente științifice în țară: Târgul de Națională de Creație Vestimentară 
2015, Conferința Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, București 2015. 

• Pentru eficientizarea procesului academic au fost instalate două monitoare de 
mari dimensiuni în sălile de cursuri teoretice 108 și 207. 

• Au fost achiziționate  87 de rame cu sticlă pentru expozițiile facultății, alături 
de cele 120 de anul trecut, investiție realizată prin proiectul Bienala de Afiș și 
Grafică de carte pentru tinerii artiști. 

• Au fost începute și finalizate lucrările de amenajare a curții și a drumului de 
acces către Facultatea de Arte și Design, . 

• S-au achiziționat totodată și 20 de panouri albe melaminate cu cant ABS, 
multifuncționale, având dimensiunea de 200x140 cm, investiție realizată și 
aceasta prin proiectul Bienala de Afiș și Grafică de carte pentru tinerii artiști. 

• S-au realizat 50 de socluri de sculptură de diferite dimensiuni, prin proiectul 
Bienala Internațională de Arte Miniaturale, aflată la prima ediție. 

• S-a obținut prin concurs de proiecte, finanțare în cuantum de 140.000 de lei 
din partea Primăriei Timișoara, pentru 5 proiecte:  
Festivalul Internațional de Street  Art, proiect finanțat cu suma de 60.000 lei 
Expoziția de fotografie Interfoto, proiect finanțat cu 20.000 lei 
Bienala Internațională de Afiș pentru Tineret , proiect finanțat cu 20.000 lei 
Bienala InterDesign, ediția a  proiect finanțat cu 20.000 lei 
Bienala de Arte Miniaturale, proiect câștigat prin concurs, finanțat cu 20.000 
lei 

• S-a obținut o finanțare suplimentară din partea partenerului S.C. S&J Turism 
şi artă S.R.L Ghelari, în valoare de 2500 de lei, constând în organizarea 
deplasărilor de documentare, materiale și utilaje necesare punerii în practică 
a proiectelor de landart, în cadrul ediției a II-a a Simpozionului de LandArt, 
desfășurat în localitatea Ghelari, județul Hunedoara. 

• Susținerea financiară  în luna iulie 2014 de către Primăria Municipiului Anina,  
a primei ediții a Taberei de creație și Documentare pentru studenții 
Specializării Grafică, desfășurată la Cabana Mărghitaș. 

• Realizarea în luna septembrie 2014 a unei Practici de specialitate pentru 
studenții Specializării Design, finanțată în totalitate de către Primăria 
Municipiului Anina. 

• 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 organizării 
celei de-a III-a 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. 

• S-a obținut sponsorizarea specializării Modă cu materiale necesare 
laboratorului de croitorie în valoare de 4000 de lei, din partea firmei Modatim 
din Timișoara. 



 
X. COMUNICARE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ 
 

• Pentru a potența prezența Facultății de Arte și Design în societate, am creat 
Gala Absolvenților Facultății de Arte și Design, eveniment găzduit de sălile 
Muzeului de Artă din Timișoara și care a reunit la un loc pentru prima oară 
după 20 de ani, o selecție de lucrări din toate specializările facultății. 

• 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 (plachete ceramice, trofee, diplome, identitate vizuală, etc). 

• Pentru o mai bună colaborare cu instituțiile de învățământ preuniversitar de 
specialitate și implicit de potențare a numărului de candidați, am găzduit 
expoziția cu lucrările de diplomă a absolvenților Liceului de Arte Plastice din 
Timișoara. 

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

• Participarea cu expoziții la evenimente organizate de UVT, precum Ziua 
Universității sau la evenimente și competiții sportive organizate de facultățile 
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 de specialitate „Pasaje” organizat 
de facultatea noastră, expoziții, workshop-uri, participarea la târguri 
educaționale, etc. 

 
                                                                                                    
                                                                                                      
               Timișoara                                                                            Decan, 

 
           09 aprilie 2015                                                                    Conf.univ. dr. 

                                                                                VICĂ ADORIAN 


