
 
 

Lista comisiilor de coordonare a activitaţilor la nivel de facultate 
2020-2024 

 
 
 

1. Comisia didactica pentru programe de studii universitare de 
licență/masterat 

Responsabil: Prodecan conf.dr. Eduard Jakabhazi      
Președinte:   Conf. dr. Andreea Palade Flondor  

Directori program studiu 
(Prof. dr. Acea Stelian 
Conf. dr. Kocsis Rudolf 

  Conf. dr. Valentina Ștefănescu 
Conf. dr. M-Kiss Hedy 
Conf. dr. Gloria Grati 
Lect. dr. Cristina Daju 
Lect. dr. Gabriel Kelemen 

           Lect. dr. Daniel Apostu) 
          Student consilier Theodora Scurtu 
 

• Coordonează organizarea şi desfăşurarea activităţilor prin care să se 
asigure predarea, învăţarea şi evaluarea educaţiei universitare la 
nivelul excelenţei didactice naţionale şi internaţionale; 

• Elaboreaza dosarele de evaluare periodica/acreditare; 
• Promovează prezenţa şi acţiunea ştiinţei în procesul de învăţământ în   

acord cuvalorile democraţiei autentice, standardelor morale şi a 
principiilor autonomiei şi libertăţii academice, al realei deschideri şi 
integrări în comunitatea academică şi ştiinţifică internaţională, în 
special în spaţiul culturii şi civilizaţiei europene. 

• Asigură desfăşurarea şi organizarea unor consfătuiri, mese rotunde, 
schimburide experienţă pe probleme specifice asigurării conţinutului 
ştiinţific şi formative al învăţământului academic; 

• Realizeaza auditul programelor de studii universitare; 
• Avizează, în condiţiile legii, programele de studii universitare, 

planurile de învăţământ aferente acestora, regulamentele de organizare 
şi funcţionare aferente fiecărui ciclu universitar, regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor şi regulamentele de organizare şi 



funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă; 

• Iniţiază şi desfăşoară activităţi pentru perfecţionarea pregătirii 
metodice,; 

• Identifică şi desfăşoară modalităţi specifice introducerii în activităţile 
didactice a formelor, metodelor şi mijloacelor moderne de organizare, 
conducere şi desfăşurare a procesului de învăţământ; 
• Desfăşoară activităţi de formare şi consolidare a capacităţilor şi 
desprinderilor necesare studenţilor în vederea elaborării şi susţinerii de către 
aceştia a unor referate, recenzii, comunicării şi mai ales a lucrării de licenţă; 
• Asigură elaborarea unei concepţii unitare privind proiectarea şi 
obiectivarea procesului de învăţământ şi activităţilor didactice (planul de 
învăţământ, programa analitică - fişa disciplinei, proiectul activităţii 
didactice, manuale şi cursuri universitare); 
• Dezvoltă relaţii de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior, din 
ţară şi străinătate, în domeniul proiectării şi desfăşurării educaţiei academice. 
 

2. Comisia pentru activitatea de cercetare stiintifica, creație și 
proiecte de finanțare naționale și europene: 

Responsabil: Prodecan conf. dr. Eduard Jakabhazi 
Presedinte:   Prof. dr. Daniea Constantin 

Conf. dr. Hedy Kiss      
Lect. dr. Alex Bunii 
Lect. dr. Dana Catona 
Asist. dr. Maria Sârbu 

 
• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 

comunitatea universitară, Carta universitară; 
• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 

Codul de etică şi deontologie profesională al UVT; 
• elaboreaza situatiile cu privire la raportarea activitatii de 

cercetare/creatie; 
• avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT; 
• avizează metodologia de concurs, standardele UVT de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare, precum și rezultatele concursurilor 
pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare; 

• avizează metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi 
performanţelor activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului 
didactic şi de cercetare şi evaluează periodic rezultatele şi 
performanţele acestuia; 



• avizează metodologia de concurs pentru ocuparea pozițiilor de 
postdoctorat; 

• avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de 
cercetare pe o perioadă determinată; 

• avizează acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice; 
• avizează acordarea anului sabatic, conform legii; 
• avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT; 
• avizează rapoartele de monitorizare a proiectelor de cercetare 

științifică desfășurate la nivelul UVT, cu finanţare naţională şi/sau 
europeană; 

• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin le 
 
 

3. Comisia de etică: 
Responsabil: Prodecan Lect. dr. Remus Roratu 
Presedinte:  Conf. dr. Rudolf  Kocsis 
                    Conf. dr. Dieter Penteliuc 
  Conf. dr. Valentina Ștefănescu 
                    Lect. dr. Daniel Apostu 
                    Lect. dr. Filip Petcu 
 

 
 elaborează și formulează propuneri cu privire la Codul de etică și 

deontologie universitară, care funcţionează ca un contract moral între 
cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la 
formarea unui climat universitar corect şi responsabil şi la creşterea 
prestigiului universităţii; 

 se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor Codului de etică 
și deontologie universitară  și a regulamentului Comisiei de etică 
universitară ; 

 verifică dacă fiecare persoană angajată din facultate/universitate a 
semnat luarea la cunoştinţă de prevederile codului de etică; 

 păstrează confidențială identitatea autorului sesizării; 
 efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date 

suficiente şi concludente cu privire la cazurile care fac obiectul 
sesizărilor şi reclamaţiilor; 

 ia decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor 
colectate; deciziile vor avea motivarea detaliată a hotărârii luate, cu 
majoritate de voturi ale membrilor Comisiei de etică; 



 comunică raportul de caz şi face recomandări sau propune sancţiunile 
care se impun Decanului și Consiliului FAD; 

 elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii 
universitare, care va fi prezentat Decanului pentru întocmirea 
raportului privind starea facultatii; 

 notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul 
cercetării penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe 
care le deţin cu privire la cazurile respective; 

 sub incidenţa Comisiei de etică intră atât actele petrecute în interiorul 
/facultatiiuniversităţii, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în 
măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a 
personalului aferent. 
 

 
4. Comisia pentru cooperare academică națională și internațională 

Responsabil: Prodecan conf.dr. Eduard Jakabhazi 
Presedinte:  Conf. dr. Dieter Penteliuc 
                    Prof. dr. Adriana Lucaciu  

Conf. dr. Dan Moga     
                    Lect. dr. Bogdan Rața 
   Lect. Dr. Mihai Zgondoiu 
                     Lect. dr. Alexandru Bunii  
                    
 

• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 
comunitatea universitară, Carta universitară; 

• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 
Codul de etică şi deontologie profesională ; 

• organizeaza  si avizeaza concursul pentru mobilitati de studiu/predare 
• avizează strategia de dezvoltare instituțională a FAD; 
• se ocupa de vizitele/delegatiile internationale; 
• avizează regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a 

programelor de cooperare naţională şi internaţională ale FAD; 
• initieaza noi acorduri de parteneri; 
• asigura vizibilitatea internationala a activitatilor din FAD; 
• raspunde la solicitarile DRI din cadrul UVT; 
• avizează regulamentele de mobilități; 
• avizează regulamentele de recunoaștere a perioadelor de studiu ale 

studenților în cadrul programelor de mobilități; 



• avizează, pe baza propunerilor consiliului departamentelor, susţinerea 
de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ 
superior sau de cercetare de către personalul titular al FAD, respectiv 
invitarea pe o durată determinată a unor cadre didactice universitare şi 
a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din 
străinătate, în calitate de cadre didactice universitare invitate cu statut 
de asociat, în condiţiile legii; 

• monitorizează proiectele de cooperare academică desfășurate la 
nivelul FAD, cu finanţare naţională şi/sau internațională ; 

• avizează raportul anual al decanului privind starea FAD; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 
 
 

5. Comisia pentru imagine institutionala: 
Responsabil: Prodecan conf. dr. Eduard Jakabhazi 
Presedinte: conf. dr. Diana Andreescu 
                    Prof. dr. Stelian Acea 
           Lect. dr. Ion Gherman 
           Lect. dr. Nani Corina 
  Lect. Dr. Mihai Zgondoiu 
  Lect. Dr. Sergiu Zegrean  

Asist. dr. Maria Sârbu 
   
 

• promoveaza imaginea facultatii si a structurilor acesteia prin 
colaborarea cu mass-media locala si nationala; 

• gestioneaza imaginea publica a facultatii; 
• asigurarea unei mediatizari obiective si operative a tuturor activitatilor 

din cadrul facultatii; 
• participarea la targuri de promovare a programelor de studiu din 

cadrul facultatii; 
• participarea la targuri de locuri de munca in vederea promovarii 

absolventilor, dar si a recrutarii viitorilor studenti; 
• avizarea materialelor de promovare a activitatilor din cadrul facultatii; 
• crearea unui portofoliu cu parteneriatele/protocoalele facultatii; 
• intretinerea si up-datarea site-ului facultatii; 
• realizarea si avizarea materialelor pentru newsletter-ul Universitatii; 
• colaborarea cu Departamentul de Imagine UVT; 



              
          
 
 

6. Comisia pentru managementul calităţii (CMC) 
Responsabil: Prodecan prof. dr. Remus Rotaru 
Presedinte:  Conf. dr. Valentina Ștefănescu 
                    Prof. dr. Adriana Lucaciu 
  Lect. Cristina Daju 
                     Lect. dr. Riemscheneider Eugenia 
           Asist. dr. Smaranda Moldovan 

 
• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 

comunitatea universitară, Carta universitară; 
• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 

Codul de etică şi deontologie profesională ; 
• elaboreaza raportul de audit 
• avizează strategia de dezvoltare instituțională ; 
• avizează numărul şi dimensiunile formaţiilor de studiu, cu respectarea 

standardelor de calitate, conform legii; 
• să coordoneze procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice de 

către studenți şi pe cel de evaluare colegială; 
• să dezvolte şi să implementeze un mecanism de feedback din partea 

angajatorilor şi a absolvenților; 
• să propună evaluări interne şi externe şi să facă publice rezultatele 

acestora; 
• să urmărească şi să aplice concluziile rezultate din evaluări şi să 

întocmească sinteze periodice prezentate în Consiliul Facultăţii; 
• să realizeze cercetări ştiințifice consacrate asigurării calității, care să 

genereze publicarea de materiale privind asigurarea calității în cadrul 
facultății 

• avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi 
numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar; 

• avizează norma didactică efectivă în mod diferenţiat, în funcţie de 
domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de 
specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu; 

• avizează, mărirea normei didactice săptămânale minime, cu 
respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita 
maximă prevăzută de lege, precum şi reducerea normei didactice cu 
cel mult 30% pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în 



cadrul UVT sau de îndrumare şi control în cadrul ministerului de 
resort; 

• avizează, în condiţiile legii, programele de studii universitare, 
planurile de învăţământ aferente acestora, regulamentele de organizare 
şi funcţionare aferente ciclurilor universitare de licență și masterat, 
regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare a programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 

• avizează, pentru ciclurile de licență si master, regulamentul FAD de 
organizare a admiterii, metodologia de evaluare pe parcurs a 
studenţilor, metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor 
sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate şi 
regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
finalizare a studiilor; 

• avizează planul anual editorial; 
• avizează raportul anual al decanului privind starea FAD; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 
 
 

 
7. Comisia de monitorizare a activitatilor ec.-financiare, tehnice si 

administrative 
 Responsabil: Prodecan Lect. dr. Remus Rotaru 
 Presedinte:  Lect. dr. Silvia Trion 
  Conf. Univ. Diana Andreescu 
  Conf. Univ. Rudolf Kocsis 
  Conf. univ. Dan Moga 
 

• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 
comunitatea universitară, Carta universitară; 

• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 
Codul de etică şi deontologie profesională al UVT; 

• avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT; 
• elaboreaza si avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
• hotărăşte în privinţa salarizării personalului didactic şi de cercetare, în 

condiţiile legii; 
• avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi 

numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar; 



• avizează norma didactică efectivă în mod diferenţiat, în funcţie de 
domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de 
specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu; 

• stabileşte plafoane privind cheltuielile care pot fi aprobate de către 
decan; 

• avizează înfiinţarea de spin-off-uri şi start-up-uri, societăţi comerciale, 
fundaţii sau asociaţii, şi acordarea, prin contract, a dreptului de 
administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale; 

• avizează, la sfârșitul fiecărui an financiar, cuantumul regiei pentru 
proiectele cu finanțare națională și modul în care regia a fost cheltuită; 

• avizează înfiinţarea, divizarea, comasarea şi desfiinţarea 
componentelor organizatorice didactice, de cercetare şi tehnico-
administrative ale FAD; 

• avizează raportul anual al decanului privind starea FAD; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 
8. Comisia pentru  probleme studențești : 

 Responsabil: Prodecan Lect. dr. Remus Rotaru 
 Presedinte:  Lect. dr. Daniel Apostu 
  Lect. Matei Gașpar 

Lect. dr. Victor Gingiu 
Asist. dr. Smaranda Moldovan 
Asist. dr. Laura Dudulean 
Student consilier Teodora Scurtu 
 

• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 
comunitatea universitară, Carta universitară; 

• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 
Codul de etică şi deontologie profesională al UVT; 

• avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT; 
• contribuie la intocmirea Codului UVT al drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 
• se intalneste periodic cu tutorii de an pentru luarea la cunostinta a 

problemelor studentesti; 
• gestioneaza situatia cazarilor; 
• gestioneaza situatia taberelor studentesti; 
• analizeaza annual rezultatele activitatii de cercetare stiintifica 

studenteasca si fac propuneri daca este cazul pentru imbunatatirea 
acesteia; 



• analizeaza si urmareste respectarea regulamentelor privind acordarea 
burselor de studii/de performanta/sociale; 

• identificarea si sprijinirea studentilor orfani si a celor cu o situatie 
materiala precara; 

• propune si sprijina organizarea expozitiilor pentru studenti; 
• organizarea unor activitati de orientare spre ONG-uri in vederea 

desfasurarii unor activitati de voluntariat; 
• cunoasterea, prin intermediul tutoratului, a problemelor principale cu 

care se confrunta studentii in facultate ; 
• identificarea si incurajarea initiativelor studentilor in vederea obtinerii 

unor burse in strainatate; 
• avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi care efectuează ore în regim 

de plata cu ora în cadrul FAD; 
• avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de 

cercetare sau asistenţi universitari pe o perioadă determinată; 
• avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 
          
 

9. Comisia pentru strategia instituțională și control managerial 
intern  

Responsabil: Prodecan prof.dr. Eduard Jakabhazi 
Presedinte:  Prof. dr. Adriana Lucaciu 
                    Prof. dr. Daniela Constantin 
                    Conf. dr. Dan Moga 
                    Lect. dr. Filip Petcu 

 
• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 

comunitatea universitară propuneri pentru Carta universitară; 
• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 

Codul de etică şi deontologie profesională ; 
• avizează planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile 

operaţionale 
• avizează regulamentele cuprinzând metodologiile privind organizarea 

şi funcţionarea facultatii şi a componentelor sale organizatorice; 
• avizează structura, organizarea şi funcţionarea facultatii, la 

propunerea Consililui FAD şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; 



• avizează înfiinţarea, divizarea, comasarea şi desfiinţarea 
componentelor organizatorice didactice, de cercetare şi tehnico-
administrative ; 

• avizează raportul anual al decanului privind starea FAD; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 
 

10.  Comisia pentru relația cu alumni, mediu socio-ec. și cultural 
artistic 

 Responsabil: Prodecan Lect. dr. Remus Rotaru 
 Presedinte:   Lect. dr. Bodan Rața 
                      Lect. dr. Alexandru Bunii 
                      Lect. dr. Mădălin Mărienuț 
   Lect. dr. Dan Vișovan 
             Student consilier Otilia Sfetcu  
 
 

• elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu 
comunitatea universitară, Carta universitară; 

• formulează propuneri cu privire la Codul de asigurare a calităţii şi 
Codul de etică şi deontologie profesională al UVT; 

• implicarea absolventilor in activitati de creatie/cercetare ; 
• sprijinirea absolventilor pentru infiintarea unor organizatii 

neguvernamentale cu scopul realizarii unor actiuni comune cu FAD; 
• avizează strategia de dezvoltare instituțională a FAD; 
• avizează constituirea și dezvoltarea Comisiei de alumni a FAD; 
• avizează strategia privind colaborarea cu mediul socio-economic, 

mediul cultural, artistic și sportiv și monitorizează implementarea 
acesteia; 

• avizează proiectele instituționale realizate de FAD/UVT în colaborare 
cu membrii comunității de alumni; 

• avizează raportul de monitorizare a parteneriatelor FAD cu mediul 
economic, social și cultural; 

• avizează politicile de marketing și comunicare universitară; 
• avizează raportul anual al decanului privind starea FAD; 
• avizează raportul de monitorizare a proiectele desfășurate la nivelul 

FAD, altele decât cele de cercetare științifică și cooperare academică, 
cu finanţare naţională şi/sau europeană; 

• crearea unei baze de date cu absolventii facultatii; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 



    Comisii aprobate în Sedința Consiliului FAD din data de 11.05.2020 
 
 
 
 
      
 


