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I. CREAŢIE ȘI CERCETARE 

 
Numărul cadrelor didactice titulare este de 53, cadre didactice care au desfășurat 
activități de creație și cercetare specifice domeniului, în număr de 306, din care - 
conform raportului anual pe cercetare al departamentelor - 185 de către membrii 
Departamentului de Arte Vizuale și 121 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 2015-2016 de 56, din care 23 locuri bugetate, numărul studenților 
doctoranzi înscriși în anul I, fiind de 18, din care 6 în regim bugetat. 
 
În decursul anului universitar 2015-2016, până la această oră au fost finalizate și 
susținute în cadrul Școlii doctorale a FAD, un număr de 22 de teze de doctorat și au 
fost confirmate de comisia națională, un număr de 12, aflându-se în proces alte 14 
dosare. 
 
În anul 2015, în urma procesului de abilitare, au fost confirmați , în calitate de 
coordonatori de doctorat, un număr de 5 cadre didactice prin OM 4718/11.08.2015, 
astfel la această oră numărul coordonatorilor titulari din Școala doctorală de arte 
este de 7, la care se adaugă 8 membri asociați. 
 
TEZE SUSȚINUTE ÎN PERIOADA APRILIE 2015 – APRILIE 2016 
 
1. IAKAB JUDEA AMALIA, Despre metamorfoza idealului de frumuseţe între sec. 
XVII – XXI. Veșmântul ca element transportator al spiritului baroc în 
contemporaneitate, susținut în 10.06.2015 - coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 
2. MOROZ MIHAI DUMITRU, Gravura ca mijloc de exprimare artistică. Tradiţie şi 
contemporaneitate în mezzotinta, susținut în 25.09.2015 - coordonator prof. dr. 
Suzana Fântânariu 
3. CHIRA SANDRA CELIA, Problematica identitară a persoanei exprimată prin 
vestimentaţie, susținut în 25.09.2015 - coordonator prof. dr. Ioan Iovan 



4. LATIŞ CĂTĂLIN EMANUEL, Designul - sinteză de cunoaștere și imaginaţie, 
susținut în 25.09.2015 - coordonator prof. dr. Ioan Iovan 
5. NICȘA RIEMSCHNEIDER EUGENIA ELENA, Veşmântul pentru copii şi 
adolescenţi de la bi la tridimensional, susținut în 28.09.2015 - coordonator prof. dr. 
Elena Tulcan 
6. BOTOŞ ŞTEFANOVICI ELIANA AURICA, Corpul uman raportat la Geometria 
Simbolică, susținut în 28.09.2015 - coordonator prof. dr. Dumitru Şerban 
7. GABOR TOMA ZAHARIE, Sculptura în spaţiul public, susținut în 28.09.2015 - 
coordonator prof. dr. Dumitru Şerban 
8. PETCANA CĂLIN, Timp şi imagine. Abordare hermeneutică gadameriană a 
picturii contemporane, susținut în 30.09.2015 - coordonator prof. dr. Alexandra 
Ionescu 
9. PUŞCAŞ CRISTIAN, Arta iudaică în Oradea şi Bihor. Tipuri de planimetrii şi 
volumetrii sinagogale, susţinut în 05.11.2015 – coordonator prof. dr. Aurel Chiriac 
10. SERGHIUŢĂ DIANA ROXANA, Resurecții ale imaginarului. O autobiografie 
afectivă, susţinut în 25.11.2015 – coordonator prof. dr. Carol David 
11. BIRĂU PETRU ILIE, Arhetip şi expresie artistică în costumul popular românesc – 
surse în creaţia proprie, susţinut în 25.11.2015 – coordonator prof. dr. Carol David 
12. FOANENE PETCU ANDREEA, Aspecte ludice în arta contemporană 
românească, susţinut în 26.11.2015 – coordonator prof. dr. Alexandra Ionescu Titu 
13. TIBEICA ADELA LILIANA, Mozaicul romano - african din Tunisia – stil și 
expresivitate, susținut în 07.12.2015 – coordonator prof. dr. Doina Mihăilescu 
14. IONESCU MĂLINA, Educaţia muzeală în România. Programele educative ale 
Muzeului Naţional de Artă Contemporană, susținut în 08.03.2016 – coordonator prof. 
dr. Elena Tulcan 
15. HAŢEGAN ANDREEA, Pop-up-ul între studiu şi creaţie, susținut în 08.03.2016 – 
coordonator prof. dr. Dorel Tulcan 
16. GYÖRGYPAL RÉKA, Arhetip şi expresie artistică în arta broderiei, susținut în 
09.03.2016 – coordonator prof. dr. Elena Tulcan 
17. MICULIŢ ANCA, Limbajul costumului de scenă şi film, susținut în 09.03.2016 – 
coordonator prof. dr. Elena Tulcan 
18. ADORIAN ELENA, Somnul – identitatea dincolo de vise. Revenirea la sine, 
susținut în 18.03.2016 – coordonator prof. dr. Suzana Fântânariu 
19. STANA - RAŢĂ LĂCRĂMIOARA DANIELA , Arta abstractă – resurse creative, 
susținut în 18.03.2016 – coordonator prof. dr. Suzana Fântânariu 
20. PANTEA DIANA LOREDANA, Expresii ale abisului în artele vizuale, susținut în 
23.03.2016 – coordonator prof. dr. Carol David 
21. BAHAA ABDULHUSSEIN MAJEED, Sculptura modernă în ţările arabe și creația 
personală, susținut în 23.03.2016 – coordonator prof. dr. Carol David 
22. SCURTU PETRE, Biserici de lemn secolul al XVI-lea - al XIX-lea, Judeţul 
Vâlcea. Investigarea stării de conservare-restaurare. Studiu de caz, susținut în 
28.03.2016 – coordonator prof. dr. Doina Mihăilescu 
 
 



 
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. 
 
 

I.2. MANIFESTĂRI ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN 
SAU ÎN PARTENERIAT 

 
Numărul de 87 de evenimente și acțiuni la care Facultatea de Arte și Design a fost 
inițiator și organizator, co-organizator sau partener, a fost în creștere față de anul 
precedent: 

 
• Expoziție New sculptures, lector univ. dr. Bogdan Rața, Galeria Farideh 

Cadot, Paris;  28.03.-30.05.2015  
• Expoziția specializării Conservare – Restaurare, Galeria Primăriei, Timișoara; 

- 29.03.20.04. 2015  
• Simpozion Internațional de artă contemporană Gărâna 2014, Galeria 

Calpe, Timișoara; 31.03.-09.04.2015  
• Expoziția Studii despre viitor, studenți ai specializării Grafică și Sculptură, 

Liceul de Arte - Sala Rotary, Baia Mare; 07.04.-04.05.2015  
• Expoziție personală lector univ. dr. Cristian Sida, Galeria Anne Broitman, 

Biarritz, Franța; 14.04.-16.05.2015  
• Expoziția Laborator 015, studenți Modă-design vestimentar și Design textil, 

Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Baia Mare; 15.-25.04.2015  
• Expoziție Opus 5 – Soleil de l'Est, participant lector univ. dr. Cristian Sida, 

Institutul Cultural Român, Viena;  17.04.-28.05.2015  
• Bienala Desenul din atelier, ediția a III-a, Galeria Mansarda FAD, Timișoara; 

20.04.-04.05.2015  
• Serie de întâlniri organizate de Hypnose Art, Dialoguri contemporane – 

lansare carte Universalitatea arhetipului sferă – vortex 3,14, autor lector 
univ. dr. Gabriel Kelemen, Calpe Gallery, Timișoara;  28.04.2015  

• Expoziția Textilisme, Galeria Primăriei, Timișoara;  05.-15.05.2015  
• Prezentare publică a ilustratoarei Katja Spitzer cu titlul Orașul Leipzig și 

Workshop Atelierul de ilustrație, în colaborare cu Centrul Cultural German 
din Timișoara, Galeria Mansarda FAD, Timișoara;  11.-12.05.2015  

• Târgul Internațional Art Safari 2015, participare prof. dr. Daniela Constantin, 
conf. dr. Călin Beloescu și lector dr. Cristian Sida, București;  13.-17.05.2015  

• Prezentare de modă ArhiTM în cadrul Zilelor Maghiare Bănățene ed. XX, 
Casa Artelor, Timișoara;  15.05.2015  

• Expoziție organizată de studenți și absolvenți FAD în cadrul evenimentului 
StudentFest, Galeria Mansarda FAD, Timișoara;  15.-19.05.2015  



• Participare în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor și Galeriilor la 
Timișoara, Galeria Mansarda, Galeria 013 și expozițiile permanente din 
cadrul FAD;  16.05.2015  

• Expoziția Identitatea artei. Identitatea artistului, Simpozion, secțiune poster 
în cadrul evenimentului Zilele Academice Timișene, Galeria Mansarda FAD, 
Timișoara; 20.-31.05.2015  

• Expoziția lucrărilor de diplomă ale elevilor Liceului de Arte Plastice Timișoara, 
Galeria Mansarda FAD, Timișoara; 20.-29.05.2015  

• Expoziție Fenomen de tranziție, studenți ai specializărilor Pictură și 
Sculptură, Memorialul Revoluției din 1989, Timișoara; 20.05.-08.06.2015  

• Expoziție Melancolia, doctorand Diana Serghiuță, Muzeul de Artă, Arad; 
22.05.-22.06.2015  

• Expoziție Laborator 015, Liceul de Arte Sigismund Toduță, Deva;  25.05.-
08.06.2015  

• Expoziția Expresii grafice, studenți ai specializării Grafică, BCUT, Timișoara; 
06.2015  

• Expoziția copiilor angajaților din UVT Childish 3, Galeria Mansarda FAD, 
Timișoara; 01.06.2015  

• Expoziția Călătorind prin Timișoara – instalație, studenţi anul I 
specializarea Design, Galeria Primăriei, Timișoara; 02.-15.06.2015  

• Expoziția Cățelul, prietenul meu a studenților specializării Modă – Design 
vestimentar, I (hăinuțe pentru câini), Curtea FAD, Timișoara; 05.06.2015  

• Participarea studenților și masteranzilor specializării Pictură la Festivalul 
Accesart 2015, ediția a VIII-a, Parcul Botanic, Timișoara;  05.-07.06.2015  

• Participare cadre didactice și studenți la Festivalul Artelor Timișorene 2015, 
mai multe locații din Timișoara;  09.-14.06.2015  

• Prezentare de modă Unu și doi, în cadrul Festivalului Artelor Timișorene, 
studenți anul I, II ai specializării Modă – Design vestimentar, Grădina de Vară 
Capitol, Timișoara; 11.06.2015  

• Simpozionul Internațional de Sculptură Andezit, Curtea FAD, Timișoara; 
12.06.-05.07.2015  

• Bienala de artă contemporană de la Mulhouse, participant drd. Dan 
Vișovan, coord. științific prof. univ. dr. Dumitru Șerban, Mulhouse, Franța; 13.-
16.06.2015  

• Bienala Internațională de Fotografie Miniaturală With & Without, Galeria 
Mansarda FAD, Timișoara; 16.06.-03.07.2015  

• Sculptura azi. Discursuri, ed. a IX-a, în parteneriat, Galeria Delta, Arad; 
17.06.2015  

• Schimb de experiență cu prezentări de portofolii ale studenţilor Universității de 
Arte din Zürich, Departamentul de Artă & Media, alături de studenți FAD 
(delegaţie condusă de Dr. Jörg Scheller), Galeria Mansarda FAD, Timișoara; - 
17.-18.06.2015  



• Curs festiv al absolvenților FAD, Galeria Mansarda FAD, Timișoara; - 
19.06.2015 - 

• Expoziția Imponderabilitate organizată de Lions Iris și coordonată de lector 
univ. dr. Dan Toma și asist. univ. dr. Claudiu Toma, studenți specializarea 
Pictură, II, Ambasadă, Timișoara; - 22.06.2015  

• Expoziție personală Dulceață de cireșe amare, lector univ. dr. Victor Gingiu, 
Galeria Helios, Timișoara, 26.06.-08.07.2015;   

• Gala absolvenților specializării Modă Design Vestimentar, Teatrul Național, 
Timișoara, 01.07.2015; 

• Bienala Internațională de fotografie INTERFOTO 2015, Galeria Mansarda 
FAD, Timișoara, 03.07.-31.08.2015; 

• Expoziția absolvenților Master Pictură - Surse și resurse ale imaginii, Galeria 
Calpe, Timișoara, 13.-17.07.2015; 

• Prezentare multimedia și workshop susținute de fotograful german Harald 
Kroher, Excelenta Sa Siegfried Geilhausen, Viceconsulul Germaniei la 
Timișoara, conf. univ. dr. Dan Moga și inginerul Sergio Morariu, în cadrul 
Bienala Internațională de fotografie INTERFOTO 2015, Galeria Mansarda 
FAD, Timișoara, 18.07.2015;  

• Expoziție personală Universalitatea Arhetipului Sferă - Vortex, lector univ. 
dr. Gabriel Kelemen, Palatul Baroc - Sălile Mercy, Timișoara, 21.07.-
20.09.2015; 

• Schimb academic și cultural, vizita domnului James Kim, decan al Facultății 
de Design INTERMARK din cadrul Universității JianQiao Shanghai din China, 
Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 23.07.2015; 

• Participarea absolvenților licență și master ai specializării Modă - design 
vestimentar în cadrul Festivalului Be Creative, Sibiu, 08.-09.08.2015; 

• Expoziția Altfel de spații, asist. univ. dr. Silvia Râncu, Galeria Primăriei, 
Timișoara, 07.-23.09.2015; 

• Expoziție personală Superstitions, lector univ. dr. Bogdan Rață, Nasui 
collection&gallery, București, 22.09.-23.11.2015;  

• Expoziție doctorală Memoria umbrei, drd. Sandra Celia Chira, coord. științific 
prof. univ. dr. Ioan Iovan, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 24.09.2015; 

• Expoziție doctorală Automobile imaginare, drd. Cătălin Emanuel Latiș, 
coord. științific prof. univ. dr. Ioan Iovan, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
24.09.2015; 

• Apariție în Catalogul industriei modei BUSINESStexin a Galei de Modă, 
iulie 2015, 10.2015;  

• Workshop Veda Popovici, în cadrul Bienalei de Artă Contemporană ART 
ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 02.10.2015; 

• Expoziția 6 generații pentru Timișoara (participanți conf. univ. dr. Călin 
Beloescu, prof. univ. dr. Daniela Constantin, prof. univ. dr. Suzana 
Fântânariu, prof. univ. dr. Adriana Lucaciu, conf. univ. dr. Cristian Sida, drd. 



Dan Vișovan), în cadrul Bienalei de Artă Contemporană ART ENCOUNTERS, 
Muzeul Temporar al Artelor Contemporane, Timișoara, 03.-31.10.2015; 

• Workshop „Stars and Bumerangs” Olaf Nicolai, în cadrul Bienalei de Artă 
Contemporană ART ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
05.10.2015; 

• Workshop Nathalie Hoyos și Rainald Schumacher, în cadrul Bienalei de 
Artă Contemporană ART ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
06.10.2015; 

• Conferință Lynda Morris (Norwich University of Arts), în cadrul Bienalei de 
Artă Contemporană ART ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
06.10.2015; 

• Conferință Vlad Olariu, în cadrul Bienalei de Artă Contemporană ART 
ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 14.10.2015; 

• Conferință Alex Mirutziu, în cadrul Bienalei de Artă Contemporană ART 
ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 14.10.2015; 

• Expoziția Intro (Version) - participanți la eveniment studenți și absolvenți ai 
specializării Pictură din cadrul FAD, Galeria ATELIER 030202, Bucureşti, 
16.10.-10.11.2015; 

• Expoziția Vestimenta, Galeria Primăriei, Timișoara, 23.10.-09.11.2015; 
• Lansare album bilingv Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex, autor 

Gabriel Kelemen, în cadrul Bienalei de Artă Contemporană ART 
ENCOUNTERS, Cărturești Mercy, Timișoara, 24.10.2015;  

• Expoziție personală Conf. Univ. Dr. Cristian Sida, prilejuită de aniversarea a 
77 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental ridicat de către 
Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, Muzeul Județean Gorj Alexandru 
Ștefulescu, Târgu Jiu, 26.10.2015; 

• Expoziția Diploma - participanți la eveniment trei studenți ai specializării Arte 
Plastice - Pictură din cadrul FAD, Palatul Camerei de Comerț din București, 
28.10-01.11.2015;  

• Arta de a face o expoziție – prezentările studenților, în cadrul Bienalei de 
Artă Contemporană ART ENCOUNTERS, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
30.10.2015; 

• Participarea studenților specializării Modă - Design Vestimentar la 
evenimentului V for Vintage, ed. a XV-a, MNAC Dalles, București, 31.10.-
01.11.2015; 

• Conferință și expoziție Nevoia jocului, doctorand Sorin Bijan - în cadrul 
proiectului POSDRU, Galeria 013 FAD, Timișoara, 02.-06.11.2015; 

• Expoziția Textilisme 2, cadre didactice și studenți din cadrul FAD, Aula 
BCUT, Timișoara, 03.-27.11.2015; 

• Workshop design vestimentar și instalație, Delphine Ciavaldini, artist vizual, 
colaborator al celor mai importante teatre din Franța, Galeria Mansarda FAD, 
Timișoara, 11.11.2015; 



• Întâlnire cu Richard Marczniak, inițiatorul proiectului Maudite soit la guerre, 
proiect realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design din anul 2013, 
Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 12.11.2015; 

• Lansarea albumului de artă Martori, autor Conf. Univ. Dr. Cristian Sida, 
Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 12.11.2015; 

• Expoziție caritabilă In Memoriam #Colectiv – studenți anul III Arte Plastice – 
Pictură, cadre didactice FAD, Club D'Arc, Timișoara, 13.11.2015; 

• Expoziție de fotografie The art of black & white  – studenți anul II Arte 
Plastice – Foto-video, procesarea computerizată a imaginii, coord. Conf. Univ. 
Dr. Stelian Acea, Electric Theatre, Timișoara, 13-20.11.2015; 

• Festivalul Vizualia 2015 - studenți ai specializării Arte Plastice - Foto-video, 
procesarea computerizată a imaginii, Casa de Cultură a Studenților, Cluj-
Napoca, 18-19.11.2015;  

• Expoziție Modă – design vestimentar, în cadrul Salonului Industriei Ușoare, 
ed. XXIV - studenți Modă-design vestimentar, Centrul Regional de Afaceri 
Timișoara, 18-22.11.2015; 

• Ceremonia de semnare a Memorandum of Understanding între FAD-UVT și 
Intermark International Design College-Shanghai Jianqiao University, Galeria 
Mansarda FAD, Timișoara, 19.11.2015; 

• Prezentare oportunități de studiu în China - Intermark International Design 
College – Decan Dr. James Kim, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
20.11.2015; 

• Gala Avanpremiere, ediția a XVI-a - participant Drd. Sandra Chira, Studioul 
„Tancred Bănățeanu” - Muzeul Național al Țăranului Român, București, 
24.11.2015;   

• Trening pentru tinerii designeri în cadrul lansării de carte Tu, clientul tău, 
Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 25-26.11.2015;  

• Workshop de gravură Woodcut în cadrul evenimentului Diplomatic Art 2015, 
ed. a II-a, Timișoara - artist Tarrvi Laamman, membru al Asociației Gravorilor 
din Estonia, Sala 108, Timișoara, 26.11.2015; 

• Expoziție jubiliară Retrospectiva Graphium - coordonator proiect Prof. Univ. 
Dr. Constantin Catargiu, curator Lector Univ. Dr. Remus Rotaru, Galeria 
Helios, Timișoara, 26.11.2015; 

• Bienala de afiș și ilustrație de carte a tinerilor artiști Timișoara 2015, ed. 
a III-a, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 27.11.2015; 

• Expoziție personală Lector Univ. Dr. Victor Gingiu Ipostaze ale eului, 
Cărturești, Timișoara, 27.11.-31.12.2015; 

• Lansarea albumului Soleil de L'est - pictori timișoreni care au expus în 
Franța - Andreea Foanene, Filip Petcu, Cristian Sida, Călin Beloescu, Romul 
Nuțiu, Ciprian Radovan, Galeria 013 FAD, Timișoara, 7-15.12.2015; 

• Atelier de icoane pe sticlă – copii de la Centrul Humanitas din Reșița, Galeria 
Mansarda FAD, Timișoara, 13.12.2015;  



• Prezentare GAME LAB, Oulu University of Applied Sciences Finlanda – 
universitate parteneră Erasmus, Galeria Mansarda FAD, Timișoara, 
15.12.2015;  

• Expoziția copiilor angajaților din UVT În așteptarea lui Moș Crăciun, Galeria 
Mansarda FAD, Timișoara, 15.12.2015; 

• Caravana Photo România la Timișoara - expoziții, proiecte film, seminarii, 
ateliere cu tematică specifică artei fotografice – participanți studenți și cadre 
didactice FAD, Galeria Mansarda FAD și alte locații din Timișoara, 22-
24.01.2016;  

• Expoziție de pictură Atelier 206 – studenți FAD, coordonați de asist. univ. dr. 
Cristina Daju și lector univ. dr. Dan Toma, Galeria Pygmalion, Timișoara, 
28.01.2016; 

• Prezentare Anetta Mona Chișa - artistă cehă de origine română - Galeria 
Mansarda FAD, Timișoara, 28.01.2016; 

• Expoziție de fotografie și creații vestimentare Perspective, absolvenți 
specializarea Modă - Design vestimentar, promoția 2015, Institutul Francez 
Timișoara, 09-26.02.2016; 

• Expoziție reprezentativă a Taberei Internaționale de Creație „Mraconia – 
Dubova, I. Mercea” Artă. Tradiție. Generații, profesori FAD, Galeria Triade, 
Timișoara, 11.02.-11.03.2016; 

I.2. PREMII, DIPLOME ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE DE FACULTATEA DE 
ARTE 
 
I.2.1.  PREMII OBȚINUTE DE STUDENȚI 
 

În cadrul activității de creație și cercetare desfășurată, o serie studenți de la  
toate ciclurile de studii, au obținut   22 premii și distincții : 
 

• Diplomă de excelență pentru promovarea și sprijinirea Taberei Studențești 
de Arte Vizuale Petroșani, oferită Departamentului Arte Vizuale – 
Specializarea Sculptură (FAD) de către Ministerul Tineretului și Sportului 
Casa de Cultură a Studenților din Petroșani; 

• Diplomă de excelență pentru Bijuterii personalizate, oferită studenților 
GALEANCU ANDRA, RĂSTEANU SORINA, SUBȚIRE OVIDIU și ȚIPLEA 
OANA de către INMA București;  

• Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian 
Vuia Timișoara, oferită studentului DUNAVĂȚU MANUEL pentru INVENȚIA 
CHITARA ELECTRICĂ MODULARĂ; 

• Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian 
Vuia Timișoara, oferită lui FLOREA MIHAI pentru INVENȚIA VELOMOBIL 
CVADRICICLU; 



• Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian 
Vuia Timișoara, oferită lui FLOREA MIHAI pentru INVENȚIA DISPOZITIV 
PORTABIL DE ÎNCĂLZIRE CU RADIAȚII INFRAROȘII; 

• Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian 
Vuia Timișoara, oferită studentului PETREAN CLAUDIU pentru INVENȚIA 
VELOMOBIL TRICICLU ELECTRIC; 

• Diplomă Medalia de Argint la Salonul Internațional de Invenții și Inovații 
Traian Vuia Timișoara, oferită lui FLOREA MIHAI pentru INVENȚIA 
DISPOZITIV DE MAGNETIZARE A APEI; 

• Diplomă Medalia de Argint la Salonul Internațional de Invenții și Inovații 
Traian Vuia Timișoara, GALEANCU ANDRA, RĂSTEANU SORINA, 
SUBȚIRE OVIDIU și ȚIPLEA OANA pentru INVENȚIA BIJUTERII 
PERSONALIZATE; 

• Diplomă Medalia de Bronz la Salonul Internațional de Invenții și Inovații 
Traian Vuia Timișoara, oferită studentului DANIEL IGNAT pentru INVENȚIA 
VESTIMENTAȚIE LEDON; 

• Diplomă Medalia de Bronz la Salonul Internațional de Invenții și Inovații 
Traian Vuia Timișoara, oferită studentului MARCO STANCIU pentru 
INVENȚIA VELOMOBIL TRICICLU; 

• Diplomă de excelență oferită FAD de către președintele Salonului 
Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara;  

• Diplomă de excelență oferită studentului ANTAL SZILARD de către 
președintele Salonului Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia 
Timișoara;  

• Diplomă de participare la Festivalul Studențesc Național Vizualia, ediția I, 
oferită FAD de către CCS Cluj-Napoca;  

• Diplomă de participare la Expo Salonul Industriei Ușoare, oferită FAD de 
către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș;  

• Premiul pentru tineret al Salonului Artelor Vizuale - domeniul Sculptură, 
oferit studentei ANA MARIA VARGA în cadrul Salonului Artelor Vizuale 
Timișoara 2015, ediția a 75-a;  

• Bijan Ilie Sorin ,  doctorand, Marele premiu al Salonului Artelor Vizuale 
Timisoara 2015 "Primus Inter Pares",  UAP Timișoara 

• Ianăș Florin,  doctorand, Diploma de merit,  Universitatea de Vest din 
Timișoara 

• Curt Sandu Viorel, doctorand, Premiul de excelență pentru promovarea 
culturii rrome, Centrul Național de Cultură a Romilor „Romano Kher” and 
Partida Romilor Pro-Europa” 

• Ciocoiu Andra,  doctorand, Diploma de onoare,  Bienala Meeting Point 
• Bica Natalia Veronica,  doctorand, Premiul pentru Tineret,  UAP Timișoara 
• Stoenescu Florin,  doctorand, Diplomă de excelență,  Primăria sectorului 2 

București 



• Duță Ilie, doctorand, Diplomă de onoare, Bienala Internațională Meeting 
Point 

 
I.2.2. PREMII OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE 

            
În cadrul activității de creație și cercetare desfășurată, o serie de cadre     

           didactice au obținut   27 premii și distincții, după cum urmează : 
 

• Constantin Daniela,  Premiul UAP pentru pictură la Salonul Național de 
pictură, ed. III-a  UAP România 

• Constantin Daniela,  Premiul UAP RO, specializarea pictură,  UAP România 
• Beloescu Calin,  Premiul de excelenta,  Primaria Timisoara 
• Tilă - Adorian Vică,  Premiul de onoare pentru merite artistice,  UAP 

Timișoara 
• Alexandru Bunii,  Diplomă de excelență pentru Bijuterii personalizate, oferită 

de către INMA București;  
• Florea Hariton, Diplomă de excelență oferită pentru INVENȚIA GRUP DE 

INVENȚII de către Asociația CORNELIU GROUP  
• Florea Hariton, Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații Traian Vuia Timișoara, pentru INVENȚIA DISPOZITIV PORTABIL DE 
ÎNCĂLZIRE CU RADIAȚII INFRAROȘII; 

• Florea Hariton, Diplomă Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații Traian Vuia Timișoara, oferită studentului PETREAN CLAUDIU pentru 
INVENȚIA VELOMOBIL TRICICLU ELECTRIC; 

• Florea Hariton, Diplomă Medalia de Argint la Salonul Internațional de 
Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara, pentru INVENȚIA DISPOZITIV DE 
MAGNETIZARE A APEI; 

• Alexandu Bunii, Diplomă Medalia de Argint la Salonul Internațional de 
Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara, GALEANCU ANDRA, RĂSTEANU 
SORINA, SUBȚIRE OVIDIU și ȚIPLEA OANA pentru INVENȚIA BIJUTERII 
PERSONALIZATE; 

• Florea Hariton,  Diplomă Medalia de Bronz la Salonul Internațional de 
Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara, pentru INVENȚIA VELOMOBIL 
TRICICLU; 

• Rotaru Remus, Diplomă de onoare, oferită de UAP Arad;  
• Rotaru Remus, Diplomă de onoare Graphium Jubileu 35 ani oferită de UAP 

Timișoara;  
• Rotaru Remus, Premiul pentru Excelență în cultură oferit de Primăria 

Timișoara;  
• Mihăilescu Doina, Diplomă omagială și medalie „Sf. Ioan Gură de Aur”, 

oferite de Patriarhia Română, București;  



• Lucaciu Adriana, Premiul pentru grafică - Bienala  Națională de Artă 
Contemporană ”AEGYSSUS’’, oferit de Muzeul de Artă; Tulcea  

• Șerban Anamaria , Premiul pentru sculptura ambient, UAPR Arad;  
• Șerban Anamaria, Diplomă de excelență oferită de UAPR Arad;  
• Teleagă Ileana, Premiul UAPR pentru critică; București    
• Rața Bogdan, Premiul UVT pentru Arte “Aurel Breilean” acordat de 

Universitatea de Vest din Timișoara;   
• Acea Stelian, Medalia de aur le secțiunea portret monocrom acordată în 

cadrul Salonului Internațional Foto Club Pro Arad, ediția IV-a;  
• Acea Stelian, Medalia de bronz le secțiunea portret color acordată în cadrul 

Salonului Internațional Foto Club Pro Arad, ediția IV-a;  
• Kelemen Gabriel , Honor Award Presented at the 10th Annual Cymatics 

Conference; New York, SUA 
• Petcu Filip, Premiul III în cadrul Bienalei Internaţionale de fotografie 

miniaturala "With and Without"; Timișoara 
• Sida Cristian, Premiul U.A.P. din România oferit în cadrul Salonului Național 

de pictură al U.A.P. București 
• Catargiu Constantin, Diplomă de onoare pentru Excelență în artele vizuale 

oferită în cadrul Bienalei Internaţionale de pictură, sculptură și grafică Meeting 
Point;  

• Nani Corina, Premiul pentru artă în spațiul public oferit de Uniunea 
Artiștilor Plastici România; București 

• Grati Gloria, Diplomă de Excelență pentru promovarea artei și culturii 
românești "Artiștii ajută Artiștii" oferită de Asociația iArt- International Artists; 
Chișinău 

 
I. PROCES EDUCAŢIONAL 

 
• Admiterea 2015 a beneficiat de un număr record de înscriși la primele două 

niveluri de studiu, astfel la licență au fost înscriși un număr de 198 de 
candidați, iar la master 76, 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 înmatriculați înanul I în anul 
universitar 2015 - 2016,  este de 183. 

• Numărul total al studenților facultății este de 721, din care 497 sunt înscriși la 
nivelul studiilor de licență (417 buget; 80 taxă), 173 (136 buget; 37 taxă) la 
masterat, iar studiile doctorale sunt urmate de 56 de studenți (23 buget – în 
scădere și 33 taxă). 

• În perioada trecută a avut loc vizita ARACIS pentru evaluarea periodică a 
programului de studiu de licență Arte Plastice în cadrul Departamentului Arte 
vizuale, precum și vizita pentru acreditarea programelor de studiu Modă – 
design vestimentar, Design și Arte decorative, în cadrul Departamentului 



Design și Arte aplicate, în urma cărora cele patru programe de studiu au fost 
acreditate.  

• A fost inființate două mastere noi în limba engleză, în cadrul celor două 
departamente, Image Morphology and Visual  Art Experiment (Morfologia 
imaginii și experimentul în artele vizuale) și Inovation-Based Integrated 
Design (Design inovativ integrat). 

• 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, în urma proceselor de transformare a 
unor specializări sau a recomandărilor în cazul celor ce au trecut de procesul 
de reacreditare..  

 
II. MANAGEMENT ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
• A fost organizată Bienala națională de desen „Desene din atelier”, la care au 

participat studenți de la cele patru mari instituții de învățământ artistic superior 
din țară: București, Cluj, Iași și Timișoara. Coordonator prof.dr. Adriana 
Lucaciu 

• A fost organizată în premieră totodată Bienala de fotografie analogică „With & 
Without”, care a reunit lucrări de înaltă ținută din țară și străinătate, 
coordonator drd. Cristian Graure 

• Facultatea a participat la evenimentul Noaptea muzeelor, eveniment 
expozițional național, deraulat alături de toți actorii culturali locali și naționali 

• Aflat la a III-a ediție Concursul „Pasaje”, organizat de Facultatea de Arte și 
Design a Universității de Vest dinTimișoara, a avut tema „Strada”. 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.  

• 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, expert ARACIS și doamna și domnii 
prof.Dr. Ileana Pintilie,  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, 
eveniment ce reunește pe an ce trece tot mai mulți participanți din tot mai 
multe programe de studiu. 

• Am organizat Expoziția de grafică și sculptură de la Liceul de Arte Plastice din 
Baia Mare, în cadrul campaniei de promovare a ofertei academice și a 
imaginii FAD. Coordonator lect.dr. Bogdan Rață 



• Am organizat în parteneriat cu Societatea Turism & Artă din localitatea 
Ghelari, ce de-a IV-a ediție a Simpozionului de Sculptură Monumentală, 
localitatea Ghelari, Hunedoara, septembrie 2015, participanţi – cadre 
didactice, doctoranzi și studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design 

• S-a organizat în cooperare cu Fundația Herczeg, Simpozionul de sculptură în 
andezit, cu participarea a 6 importanți artiști din țară și de peste hotare, cu 
organizarea unui workshop pentru studenții facultății 

• Am participat la Festivalul Acces organizat de Primăria Timișoara, unde grupe 
de studenți au organizat alături de cadre didactice, ateliere și workshopuri la 
standuri în zona centrală a Timișoarei 

• S-a consolidat de asemenea nivelul decizional şi de responsabilizare la 
nivelul consiliilor departamentelor și programelor de studiu. 

 
III. 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 52 la 53, iar cele 
vacante menținând tendința anuală, au scăzut de la 51 la 49,  numarul 
posturilor nedidactice a scăzut la 14. 

• 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. 

• În anul academic în curs au fost scoase la concurs de către cele două 
departamente, 8 posturi didactice: în primul semestru 4 posturi din care  3 de 
lector, și unul de asistent, ocupate fiind de domnii asist.dr. Silivia Trion, 
asist.dr. Alexandru Bunii și două noi intrări în sistem, prin d-na dr. Andreea 
Lazea și d-na dr. Sandra Chira, urmând ca în decursul semestrului II al anului 
în curs, să fie propuse pentru concurs 1 post de profesor, 2 posturi de 
conferențiar și 1 de lector. 

• În decursul anului au fost vacantate 2 posturi auxiliare, 1 de laborant și 1 de 
model, ulterior scoțându-se la concurs postul de laborant s-au prezentat doi 
candidați, care din cauza nivelului nesatisfăcător de salarizare nu s-au 
prezentat la concurs. 

• A fost creat un post de referent marketing cu responsabilități administrative 
expoziționale și de promovare, și în urma concursului organizat a fost 
titularizat dl. Roland Stiasny 

 
IV. 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: Tabăra de sculptură de la Petroșani 

• Am susținut deplasarea studenților specializărilor Grafică an III, în practica de 
documentare la cabana UVT de la Poiana Mărului 

• Am susținut deplasarea doctorandului Dan Vișovan la Bienala de la 
Moulhouse, Franța, ca reprezentant al FAD 

• Am susținut deplasarea a 3 absolvenți de licență ai secției pictură, în prezent 
masteranzi ai aceleiași specializări, la expoziții „Diploma” de la București, 
expoziție ce a reunit participanți din toate institutele superioare de artă 
importante din țară. 

• A fost sprijinită organizarea expoziției secției pictură la Galeria 030202 din 
București 

• Am susținut deplasarea la București la Târgul de Modă, a unui grup de 
studenți și cadre didactice din cadrul programului de studii Modă – Design 
vestimentar, pentru susținerea unui stand propriu al facultății 

• A fost sprijinită deplasarea unui grup de studenți și cadre didactice, coordonat 
de prof.dr. Doina Mihăilescu, la Mănăstirea Tismana în vederea executării 
unor lucrări de conservare restaurare 

• Specializarea Modă a fost susținută pentru a se deplasa la târgul „V for 
Vintage” de la București, unde au avut o prezentare proprie 

• A fost găzduită și sprijintă organizarea festivalului studențesc „Student Fest”, 
aflat la cea de-a 25-a ediție, festival inițiat de Facultatea de Arte și Design 

 
V. INTERNAŢIONALIZARE 

 
• Semnarea protocolului de colaborare între Universitatea de Vest din 

Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design și Universitatea din Shanghai, 
China, prin Departamentul Design, materializat în schimbul de studenți și 
cadre didactice, care debutează odată cu semestrul al II-lea, prin școlarizarea 
în China a unui număr de 3 studenți pe parcursul unui semestru 

• Pentru programul Erasmus outgoing student – numărul studenților a crescut 
constant, fiind selecționați un număr record de 33 studenți  de la ciclurile 
licență, master dar și doctorat. 



• Erasmus Incoming profesori – directoarea Școlii superioare de artă din Metz, 
Franța, prof. Nathalie Filsner.  

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

• Am fost vizitați de reprezentanți ai  unor instituții din străinătate, precum  
directorul Centrului Cultural Ceh din București, Frantisek Zachoval, delegația 
primăriei din Mericourt, Franța, delegația Universității din Zrejnjanin prin 
Departamentul de artă, Serbia 

• Organizarea împreună cu Centrul Cultural German a workshop-ului artistei și 
profesoarei Katia Spitzer, de la Facultatea de Grafică și Artă a cărții din 
Leipzig 

• Prezentarea Departamentului Media din cadrul Universității din Zurich, 
Elveția, 3 cadre didactice + 3 studenți 

• Prezentarea lucrărilor de sculptură a doctorandului Dan Vișovan, ca 
reprezentant al FAD, la Bienala de artă de la Moulhouse, Franța 

• Profesorul și artistul Anetta Mona Cisa de la Academia de Arte din Praga, a 
făcut o prezentare a demersului său profesional în contextul artistic european 
și mondial 

• 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. Prof.dr. Adriana Lucaciu 

• Menționăm de asemenea că Școala Doctorală cursează etnici români stabiliți 
în străinătate din ISUA, Germania, Elveția, 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 
25 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 
 



Facultatea de Arte și Design a încheiat pe parcursul anului 2015 - 2016, un 
număr de 27 de parteneriate și acorduri de colaborare cu instituții publice, 
ONG-uri și asociații culturale : 

 
• Colaborare cu Serviciul Român de Informații pentru custodia a 45 de lucrări 

de afiș și 55 de fotografii 
• Declarație de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 

MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI BUCUREȘTI, în 
vederea implementării proiectului Collage. Art … under construction; 
02.04.2015  

• Convenție de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA, în cadrul programului Să știi mai 
multe, să fii mai bun! – 03.04.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASOCIAȚIA FEMEILOR MAGHIARE DIN TIMIȘOARA, în vederea promovării 
activității profesionale a părților – durata de valabilitate06.04.2015 –  

•  Convenție de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
COLEGIUL SILVIC „CASA VERDE” TIMIȘOARA, în cadrul programului Să 
știi mai multe, să fii mai bun! – durata de valabilitate: 06. – 10.04.2015; 

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
LICEUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” DIN TIMIȘOARA, în vederea 
implementării proiectului Artă și patrimoniu pentru liceeni – durata de 
valabilitate: 20.04.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
MEMORIALUL NICOLAE BĂLCESCU, în vederea realizării unor proiecte de 
colaborare; 24.04.2015 - 

•  Declarație de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
FUNDAȚIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION, în vederea realizării 
evenimentului Timișoara Art Encounters'; 04.2015 - 

• Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
CENTRUL CULTURAL VRANCEA, în vederea organizării Expo-concursului 
Monumentul Viei și Vinului; 20.05.2015 - 

• Proiect de colaborare intrajudețean și interinstituțional încheiat între 
Facultatea de Arte şi Design – UVT, PAROHIA ORTODOXĂ DIN GIARMATA 
- VII, LICEUL DE ARTE PLASTICE DIN TIMIȘOARA și ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ DIN GHIRODA, STRUCTURA GIARMATA –VII, în vederea 
organizării proiectului Icoana – fereastră spre cer – Nr. 764/26.05.2015  

• Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
FUNDAȚIA RUBIN, în vederea realizării proiectului Festivalul AccesArt ediția 
a VIII-a – durata de valabilitate: 27.05.2015  

• Contract de antreprenoriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT 
şi TEATRUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” TIMIȘOARA, în vederea 
organizării Galei Absolvenților Modă 2015 Nr. 489/28.05.2015 –  



•  Protocol încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi ASOCIAȚIA 
CITIZENIT, în vederea realizării Festivalului Particles Intermedia Lab and 
Music Festival Arad 2015; 28.05.2015 - 

•  Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ȘCOALA DE MACHIAJ ATELIER PARIS / GINGERDI&CO SRL-D, în 
vederea realizării de proiecte comune și promovarea creației studenților / 
cursanților specializării Modă – Design Vestimentar;  Nr. 687/23.06.2015  

• Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
FUNDAȚIA INTERART TRIADE, în vederea derulării proiectului Sigma 1 – 
durata de valabilitate: 07.07.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASOCIAȚIA „CASA LUMINII”, în vederea redactării, implementării și evaluării 
proiectului Recontextualizarea artei și tehnicii analogice în fotografie, film și 
sunet – durata de valabilitate: Nr. 752/10.07.2015  

• Declarație de parteneriat încheiată între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASOCIAȚIA „CASA LUMINII”, în vederea redactării, implementării și evaluării 
proiectului Recontextualizarea artei și tehnicii analogice în fotografie, film și 
sunet – durata de valabilitate: Nr. 755/10.07.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASOCIAȚIA PATRIMONIUM, cu scopul realizării Muzeului Satului Tradițional 
la Orăștie - Turdaș - Nr. 12/14.07.2015 - 

• Acord de parteneriat încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT, 
Centrul de creație al artelor vizuale contemporane (FAD) şi ASOCIAȚIA 
CULTURALĂ CONTRASENS, în vederea realizării proiectului Armonia Lumii 
– Sfântul Gerard – Filosoful medieval de la Cenad, documentary drama, full 
HD, 40 minute – durata de valabilitate: Nr. 813/28.07.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ADETIM, cu ocazia evenimentului Expoziție de pictură – obiect - durata de 
valabilitate: Nr. 134/17.09.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASSOCIATION DES ARTISTES INTERNATIONALES PALLIER (A.I.A.P.), în 
vederea organizării a trei workshop-uri, prilejuite de organizarea Expoziției 
Internaționale Gărâna 2015 - durata de valabilitate: 08-15.10.2015; 

• Protocol încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi S.C. Iulius Mall 
Timișoara S.R.L., în vederea realizării unei lucrări de artă de mari dimensiuni 
pentru incinta centrului comercial locația E40; 02.11.2015  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în vederea prezentării de 
către studenții FAD – specializarea Modă – design vestimentar a unor creații 
vestimentare în cadrul Salonului Industriei Ușoare 2015; 17.11.2015  

• Parteneriat instituțional încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
Intermark International Design College – SHANGHAI JIANQIAO 
UNIVERSITY; 19.11.2015 - 



• Parteneriat cadru încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI – FILIALA TIMIȘOARA, în vederea 
realizării unor proiecte de cercetare și creație în domeniile Arte vizuale și 
Istoria artei; Nr. 481/24.11.2015  

• Acord de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
ASOCIAȚIA PHOTO ROMÂNIA, în vederea organizării activităților din cadrul 
evenimentului Caravana Photo România la Timișoara, în cadrul proiectului 
PA17RO13/LP20/03.12.2014, intitulat PHOTO ROMÂNIA 2015 - durata de 
valabilitate: Nr. 58/20.01.2016  

• Protocol de colaborare încheiat între Facultatea de Arte şi Design – UVT şi 
PENITENCIARUL TIMIȘOARA, în vederea dezvoltării unor activități comune - 
durata de valabilitate: Nr. 92/28.01.2016  
 
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 III-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 desen „Desene din atelier”, 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 III-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 definitivat realizarea bazei 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.  
 
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 637.092 lei, permițând 
astfel încadrarea facultății în eșalonul superior de remunerație a orelor 
suplimentare. 

• Încasabilitatea taxelor de școlarizare a crescut la 92 % în anul universitar 
2015-2016. 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. 

• Totodată a fost sprijinită deplasarea unor cadre didactice la conferințe sau 
evenimente științifice în țară 

• S-au executat lucrări de reparații și zugrăvire a etajului II al clădirii și a holului 
de acces. 

• S-a organizat în curtea facultății o expoziție permanentă de sculptură cu 
lucrările studenților 

• A fost achiziționat pentru specializarea Sculptură, un tablou electric 
performant în vederea organizării spațiilor de lucru și a simpozioanelor 
profesionale 

• A fost achiziționat și instalat sistemul de supraveghere video interior-exterior 
• S-a realizat rețeaua de internet wireless cu acoperire în întreaga clădire, 

facilitând studiul și cercetarea și în studiourile fiecărui program de studiu 
• Se desfășoară reparații la cele două scări de acces laterale, cu înlocuirea 

materialelor constitutive ale cupolei 
• S-au desfășurat activități de reparații a acoperișului și amplasarea unui sistem 

de degivrare în jgheaburile aflate la mansardă, pentru a evita înghețul și 
formarea țurțurilor de gheață 



• Sunt în curs de reparație și zugrăvire fațadele clădirii 
• Au fost achiziționate 20 de calculatoare performante pentru cele două 

departamente 
• S-au cumpărat 1 proiector pentru Galeria Mansarda și 3 proiectoare cu 3 

stative, pentru a asigura buna desfășurare a procesului academic 
• S-a achiziționat și instalat sistemul de iluminare al scărilor de acces la 

nivelurile superioare ale clădirii cât și pentru secretariatul facultății 
• Este în curs de realizare sistemul individual de iluminare cu spot de lumină 

pentru Galeria Mansarda 
• Au fost achiziționate prin proiectul Bienalei de Afiș, 50 de rame, 265 de 

cartoane de passepartout și 50 de cartoane mucava. 
• 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 desen „Desene din atelier”, proiect câștigat prin concurs, finanțat 
cu 20.000 lei 

• S-a obținut din partea partenerului S.C. S&J Turism şi artă S.R.L Ghelari, 
finanțare în valoare aproximativă de 30.000 lei în vederea  cazării 
participanților, achiziționării de blocuri de marmură, utilaje, consumabile și 
amplasare a lucrărilor în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a 
Simpozionului de Sculptură Monumentală desfășurat în localitatea Ghelari, 
Hunedoara, septembrie 2015, participanţi – cadre didactice, doctoranzi și 
studenţi din cadrul Facultăţii de Arte şi Design. 

• S-a obținut sponsorizare în produse de desen din partea firmei Faber Castell 
din Germania, pentru acordarea premiilor concursului Childish destinat 
copiilor 

• S-a obținut prin protocolalele încheiate între FAD și restaurantul Losterietta și 
firma Prospero din Timișoara, produse de protocol pentru vernisajele 
evenimentelor organizate în galeria Mansarda de către FAD 

 
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, a derulat numeroase activități de 
suport specifice (trofee – Gala UVT, Gala excelenței bănățene, 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 și în 



acest an la a II-a ediție 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 Arad. 

• Organizarea unor vizite și vizionări ale expozițiilor facultății de către elevii 
liceelor de artă și nu numai, din Timișoara și din țară. Elevii claselor a XII-a de 
la Liceul de Arhitectură „Ion Mincu„ din Timișoara și de la Liceul de Artă din 
Deva. 

• Participarea la târguri educaționale alături de celelalte facultăți ale UVT sau la 
târgurile de specialitate oragnizate în țară sau peste hotare. 

• Organizarea de expoziții cu lucrările studenților la sediile unor licee de artă din 
țară, în vederea promovării ofertei educaționale. Deva, Miercurea Ciuc, 
Hunedoara, Baia Mare. 

• Realizarea a 3 rollup-uri promoționale destinate promovării imaginii FAD 
• Reorganizarea de fond și de conținut a site-ului facultății, prin adăugarea unor 

informații, imagini și updatarea sa permanentă de către lect.dr. Eduard 
jakabhazi 

• 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. 

• Organizarea expoziției Childish, cu ocazia Zilei copilului și Sărbătorilor 
Crăciunului (aflate la a III-a și I-a ediție), evenimente ce s-au adresat copiilor 
cadrelor didactice ale Universității de Vest și care s-au finalizat cu câte o 
expoziție, acordare de premii din sponsorizări obținute de FAD și un spectacol 
organizat de Actrița Eva Labady, împreună cu grupul Phantasia. 
                                        

                                                                                                      
               Timișoara                                                                               Decan, 
 
           26 februarie 2016                                                                 Conf.univ. dr. 

                                                                                          VICĂ ADORIAN 


