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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 37
încheiat astăzi, 17.03.2015,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras –
La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 3 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății.
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 14.00, în sala Audio-Video şi a fost
deschisă de dl. Director de departament, Conf.univ.dr. Eugen Bota, având următoarea ordine de
zi :
1. Posturile scoase la concurs în sem. 2 2014/2015 pentru cele două departamente;
2. Metodologia de organizare a concursului de admitere la studii universitare de
licenţă 2015/2016;
3. Metodologia de organizare a concursului de admitere la studii universitare de
master 2015/2016:
4. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare studii
universitare de licenţă 2014/2015;
5. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare studii
universitare de master 2014/2015;
6. Diverse
La punctul 1 din ordinea de zi s-au prezentat posturile propuse pentru a fi scoase la
concurs:
- Departamentul Educație Fizică și Sportivă: 1 post de conferențiar, respectiv postul
Conferențiar poz.6 și un post asistent, respectiv postul Asistent poz.6 din Statul de Funcții
pe anul universitar 2014/2015;
- Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială: 1 post de asistent, respectiv postul
Asistent poz.26 din statul de Funcții pe anul universitar 2014/2015.
La propunerea domnului Director, Conf.univ.dr. Eugen Bota, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate scoaterea la concurs a posturilor mai sus menționate.
Urmărind punctele din ordinea de zi a şedinţei, au fost prezentate Metodologiile de
organizare a concursului de admitere 2015/2016 (licenţă şi master) şi Metodologiile de
organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare studii 2014/2015 (licenţă şi master) şi au
fost supuse aprobării.
Membrii consiliului au votat în unanimitate aprobarea celor patru metodologii.
Timişoara,
17.03.2015
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 36
încheiat astăzi, 24.02.2015,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 14,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Înfiinţarea unei noi specializări – Sport şi performanţă motrică şi demararea procedurii de
strângere a documentaţiei pentru dosarul de autorizare provizorie
2. Denumirea noii săli de sport de pe str. Oituz: Constantin Lache
3. Regulamentul privind desfăşurarea practicii de Înot aplicativ şi vâslit pe anul univ.
2014/2015; Perioada de practică a studenţilor la disciplina: Înot aplicativ şi vâslit şi vâslit
4. Regulamentul privind desfăşurarea practicii de orientare şi turism pe anul univ. 2014/2015
5. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti in data de 22 mai 2015
6. Comisie analiză dosare pentru acordare gradaţii de merit
7. Diverse
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
-

aprobarea înfiinţării unei noi specializări – Sport şi performanţă motrică şi demararea
procedurii de strângere a documentaţiei pentru alcătuirea dosarul de autorizare provizorie;
aprobarea denumirii noii săli de sport de pe str. Oituz: Constantin Lache;
aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Practicii de Înot aplicativ şi vâslit anul
univ. 2014/2015
aprobarea perioadei de practică a studenţilor la disciplina: Înot aplicativ şi vâslit în
perioada 12-19 iunie 2015;
aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea practicii de Orientare şi turism anul univ.
2014/2015;
aprobarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti în data de 22 mai 2015;
aprobarea comisiei pentru analiza dosarelor în următoarea componenţă:
Conf.dr. Eugen Bota – preşedinte
Conf.dr. Şerban Gligor – membru
Prof.dr. Sorinel Voicu – membru
Lect.dr. Tiberiu Puta – membru
Asist.dr. Alexandra Rusu - membru
Timişoara,
24.02.2015

DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 35
încheiat astăzi, 16.01.2015,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 3 studenţi, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 10,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Componenţa comisiei de etică a FEFS;
2. Diverse
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate componenţa Comisiei de etică de la nivelul FEFS, şi anume:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Simona Petracovschi
Membri:
Conf.univ.dr. Mihaela Faur
Lect.univ.dr. Elena Sârbu
Asist.univ.dr. Alexandra Rusu
Studentă anul II Oana Miclău
S-a discutat în continuare despre actualizarea Codului de Etică al FEFS, care intră în
sarcina comisiei, iar după modificarea acestuia să fie supus spre aprobare Consiliului FEFS,
într-o dată ulterioară de şedinţă.
Timişoara,
16.01.2015

DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 34
încheiat astăzi, 25.11.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 3 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi).
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 14.00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
8. Reduceri de frecvență pe semestrul I, anul universitar 2014/2015
9. Scutiri de taxă de școlarizare, anul universitar 2014/2015
10. Discuţii privind grilele pentru atribuirea gradaţiilor de merit pe anul univ. 2014/2015 şi a
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru atribuirea
gradaţiilor de merit personalului didactic FEFS, anul univ. 2014/2015
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
- aprobarea scutirilor de frecvență pe semestrul I al anului universitar 2014/2015;
- aprobarea cererilor pentru scutirea taxei de școlarizare cu 100% pentru următorii sportivi
de performanță:
- Popârlan Valentin
-Rugby
- Dumitrache Alexandra-Maria
-Anul II EFS-Baschet
- Pataki Robert
-Anul II EFS-Canotaj
- Șunei Mariana-Cristina
-Anul II EFS-FR-Handbal
- Apostolescu Iulia-Diana
-Anul II EFS-FR-Handbal
- aprobarea cererii pentru scutirea taxei de școlarizare cu 50%, pentru studentul:
-Ardelean Viorel-Petru
- aprobarea cererilor pentru scutirea taxei de școlarizare cu 100% pentru următorii studenți:
-Barna Alina, anul I ; -Noja Raul, anul III, -Talpoș Raul-Teodor, anul I
- respingerea cererii pentru scutirea taxei de școlarizare pentru studentul:
-Bușmachin Bogdan, anul II Master Fitness
- respingerea cererii pentru returnarea tranșei a doua, în valoare de 750 lei: Rogobete Marco,
anul I
- aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru atribuirea
gradaţiilor de merit personalului didactic FEFS, anul univ. 2014/2015
Timişoara,
25.11.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 33
încheiat astăzi, 28.10.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 3 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 13.45, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Reducerile de frecvență pe semestrul I, anul universitar 2014/2015
2. Decizii de echivalarea pentru studenții reînmatriculați, transferați, înscriși la a doua facultate
3. Reanalizarea Comisiei pentru Asigurarea Calității (CMC)
4. Regulamentul privind desfăşurarea practicii de schi 2014/2015
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
-

aprobarea scutirilor de frecvență pe semestrul I, a studenților înscriși la cursurile de zi şi cu
frecvenţă redusă, anul universitar 2014/2015;
aprobarea deciziilor de echivalare a studenților reînmatriculați, transferați, înscriși la a
doua facultate
aprobarea componenței Comisiei de Asigurare a Calității (CMC
aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea practicii de schi 2014/2015.

Timişoara,
28.10.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 32
încheiat astăzi, 26.09.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 14.00, în sala 330, şi a fost
deschisă de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea Statelor de Funcțiuni, pe anul universitar 2014/2015 și bugetul facultății
2. Aprobarea acoperirilor pe posturile vacante prin plata cu ora, pe anul universitar 2014/2015
3. Reclasificări, exmatriculări, reînmatriculări, transferuri, prelungiri de şcolaritate.
4. Diverse
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
-

-

aprobarea Statelor de Funcțiuni și a bugetului Facultății de Educație Fizică și Sport pe
anul universitar 2014/2015;
aprobarea acoperirilor pe posturile vacante prin plata cu ora, pe anul universitar
2014/2015;
aprobarea listelor cu studenţii reclasificaţi, exmatriculaţi, reînmatriculaţi, transferaţi, cu
prelungire de
aprobarea promovării în anul II (2014/2015) a studenților neintegraliști cu minimum 20
de credite pe anul I şi în anul III (2014/2015) cu minimum 20 de credite pe anul II şi
situaţie neîncheiată pe anul I.
aprobarea Deciziei de echivalare a studiilor pentru studenta Uţă Adeline – anul I Master
Fitness și Performanță motrică, plecată în mobilitate ERASMUS.
Timişoara,
26.09.2014

DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 31
încheiat astăzi, 08.09.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 12.00, în sala 330, şi a fost
deschisă de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Decizia de echivalare a studiilor pentru studentul Manițiu, plecat în mobilitate ERASMUS
2. Regulamentul de ordine internă a FEFS privind activitatea didactică şi profesională a
studenţilor 2014/2015
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
-

aprobarea deciziei de echivalare a studiilor pentru studentul Manițiu, plecat în mobilitate
ERASMUS
aprobarea Regulamentul de ordine internă a FEFS privind activitatea didactică şi
profesională a studenţilor 2014/2015
Timişoara,
08.09.2014

DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 30
încheiat astăzi, 10.07.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi niciun student, din
totalul de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 14.00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea deciziei de echivalare a studentului Silaghi Marius, plecat în mobilitate
ERASMUS
2. Activități de practică
3. Diverse
1. La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a
votat în unanimitate : Decizia de echivalare a studiilor pentru studentul Silaghi
Marius, Master Fitness şi performanţă motrică, anul II, plecat în mobilitate Erasmus;
2. S-a discutat despre plata activităţilor de de practică.
3. Taxa de reexaminare va fi de 150 RON, în sesiunea specială din anul universitar
2013/2014.

Timişoara,
10.07.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 29
încheiat astăzi, 20.05.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 13,00, în sala Audio-video şi a fost
deschisă de dl. Director de Departament, Conf.univ.dr. Eugen Bota, având următoarea ordine de
zi :
1. Aprobarea comisiilor de finalizare studii licenţă şi master, sesiunile iulie şi septembrie
2014
2. Aprobarea comisiilor de admitere la studii universitare de licenţă şi master, sesiunile iulie
şi septembrie 2014
3. Diverse
S-a convocat şedinţa de Consiliu al Facultăţii pentru a supune la vot aprobarea comisiilor
pentru examenele de admitere şi finalizare studii, sesiunile iulie şi septembrie 2014, atât la
studiile universitare de licenţă, cât şi la cele de master.
Se supun la vot.
Se aprobă în unanimitate comisiile de admitere şi finalizare studii, conform anexei.
Timişoara,
20.05.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 28
încheiat astăzi, 15.04.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 14,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1.
2.
3.
4.
5.

Decizia de echivalare studii – ERASMUS – Şvaia Bianca (1 semestru)
Scutiri de frecvenţă 2013/2014 – semestrul 2
Selecţie studenţi Erasmus pt. anul univ. 2014-2015
Regulamentul general intern de organizare şi funcţionare a secretariatului FEFS
Diverse

La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
-

-

Aprobarea Deciziei de echivalare a studiilor pentru studenta Svaia Bianca, anul III EFS,
plecata cu bursă Erasmus şi transmiterea situaţiei şcolare la DRI.
Aprobarea scutirilor de frecvenţă – sem. 2 2013/2014 ;
Aprobarea studenţilor pentru burse Erasmus pe : Licenţă – Androne Avram Călin, anul III
Antal Erica, anul III , Crista Andreea Rafaela , anul III, (Kinetoterapie şi motricitate
specială); Master - Arnăutu Gabriel Costel – anul I EFS;
Aprobarea Regulamentului general intern de organizare şi funcţionare a secretariatului
FEFS.

La punctul 5 Diverse s-au purtat discuţii despre Şcoala doctorală pe domeniu.
Timişoara,
15.04.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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DECANAT.

Proces verbal nr. 27
încheiat astăzi, 21.02.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi nici un student, din
totalul de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 13,00, în sala A32 şi a fost
deschisă de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Validarea rezultatelor concursurilor pe posturile didactice;
2. Aprobarea cadrelor didactice pentru plata cu ora pe sem. 2 2013/2014, anexa 1
3. Diverse
În ordinea de zi, la punctul 1, s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din
semestrul 1 2013/2014, după cum urmează:
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
Conferenţiar, poziţia 6: BOTA EUGEN-VASILE
Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială
Profesor, poziţia 2: ORAVIŢAN MIHAELA
Lector, poziţia 21: SÎRBU ELENA-MARIA
Lector, poziţia 22: ALMĂJAN-GUŢĂ BOGDAN TIBERIU
S-au votat în unanimitate rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice din semestrul 1 2013-2014.
La punctul 2 din ordinea de zi a fost supusă la vot lista cadrelor didactice pentru
efectuarea de activităţi de plata cu ora pe sem. 2 2013/2014, anexa 1 şi a fost aprobată în
unanimitate de către membrii consiliului.
Timişoara,
21.02.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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DECANAT.

Proces verbal nr. 26
încheiat astăzi, 09.01.2014,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 13,00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, care a prezentat următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea comisiilor pentru posturile scoase la concurs pentru sem. 1 2013/2014;;
2. Aprobarea înfiinţării specializării Sport şi performanţă motrică pt. anul univ. 2014/2015
3. Aprobarea Metodologiilor de admitere la studiile universitare de licenţă şi master pentru
anul univ. 2014/2015 şi a Metodologiilor de finalizare studii la studiile de licenţă şi master pentru
promoţia 2014
4. Diverse
În ordinea de zi, la punctul 1, s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport aprobarea comisiilor de concurs pentru următoarele posturi, după cum
urmează:
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă: Conferenţiar, poziţia 6
Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială: Profesor, poziţia 2; Lector,
poziţia 21; Lector, poziţia 22.
S-au votat în unanimitate comisiile pentru posturile scoase la concurs în sem. 1
2013/2014.
La punctul 2 din ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate de
membrii consiliului: înfiinţarea specializării Sport şi performanţă motrică, începând cu anul
univ. 2014/2015.

-

La punctul 3, membrii consiliului au aprobat cu unanimitate de voturi:
Metodologia de organizare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă
2014/2015;
Metodologia de organizare a concursului de admitere la studii universitare de master
2014/2015:
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare studii
universitare de licenţă 2013/2014;
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare studii
universitare de master 2013/2014;
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La punctul 4 din ordinea de zi: Diverse se aduce în discuţie şi se aprobă în unanimitate ca
studenţii cu taxă să aibă achitate cele două tranşe pentru a intra în sesiunea de examene iarnă 2014.
Timişoara,
09.01.2014
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 25
încheiat astăzi, 19.11.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 14,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea scutirilor de frecvenţă pe sem. 1 2013/2014
2 . Diverse
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate, conform ordinei de zi, punctul 1, lista studenţilor care au obţinut scutire de
frecvenţă pentru semestrul 1 2013/2014.
La punctul 2 Diverse:
- se discută despre posibilitatea înfiinţării unui master în limba engleză, care ar putea atrage
studenţi străini, de ex. Fitness şi performanţă motrică sau Managementul în sport, în
colaborare cu FEAA;
La şedinţa Consiliului Facultăţii a participat ca şi invitat domnul Prorector, Conf.dr. Dan
Dorin Lazea. următoarele:
Timişoara,
19.11.2013
DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 24
încheiat astăzi, 08.10.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 14,30, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea listei cu studenţii care au solicitat prelungire de şcolaritate, transfer,
reînmatriculare, trecere în ani superior în urma echivalării studiilor şi a admiterii la a doua
specializare 2013/2014 şi a listei cu studenţii exmatriculaţi in anul univ. 2012/2013;
2 . Diverse
La propunerea domnului Decan, Conf.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate, conform ordinei de zi, punctul 1, aprobarea următoarelor:
- Lista studenţilor care au solicitat prelungire de şcolaritate, transfer, reînmatriculare,
trecere în ani superior în urma echivalării studiilor şi a admiterii la a doua specializare, în
anul univ. 2013/2014;
- Lista studenţilor exmatriculaţi la sfârşitul anului univ. 2012/2013

-

-

La punctul 2 Diverse:
se discută şi se aprobă cu unanimitate de voturi ca studenţii sportivi de performanţă care nu
au obţinut cele 30 de credite minime necesare promovării să beneficieze de sesiune
prelungită şi trecere în an superior;
se discută şi se aprobă trecerea studenţilor în anul III cu minim 30 de credite în anul I.
Timişoara,
08.10.2013

DECAN,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 23
încheiat astăzi, 23.09.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi nici un student, din
totalul de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 10,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Validarea candidaţilor promovaţi pe posturile didactice scoase la concurs pe sem. 2
2012/2013
2. Aprobarea necesităţii scoaterii la concurs a unor posturi didactice în anul univ.
2013/2014;
3. Aprobarea statelor de funcţiuni pentru cele două departamente pe anul univ. 2013/2014
şi a planurilor de învăţământ 2013/2014;
4. Diverse
În ordinea de zi, la punctul 1, s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport validarea dosarelor candidaţilor promovaţi pe posturile didactice scoase la
concurs, după cum urmează:
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
Asistent, poziţia 28: VARGA MIHAELA GIORGIANA
Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială
Conferenţiar, poziţia 7: GLIGOR ŞERBAN MĂDĂLIN
Conferenţiar, poziţia 8: NAGEL ADRIAN CONSTANTIN
Conferenţiar, poziţia 9: PANTEA CORINA MARINA
S-au votat în unanimitate dosarele candidaţilor promovaţi pe posturile didactice
scoase la concurs .
Dosarele candidaţilor promovaţi au fost prezentate de preşedinţii comisiilor de concurs,
toţi candidaţii întrunind toate condiţiile pentru ocuparea posturilor pentru care au candidat.
La punctul 2 din ordinea de zi, s-a supus la vot şi aprobat de către membrii consiliului
facultăţii a posturilor didactice vacante care se vor scoate la concurs în anul univ. 2013-2014
(Departamanetul de Educaţie Fizică şi Sportivă - conf., poz. 5, conf., poz. 6 şi Departmanetul
de Kinetoterapie şi motricitate specială – prof., poz. 2, conf., poz. 4, Conf.,poz.11, lector, poz.
21, lect., poz.22)
La punctul 3, conform ordinii de zi s-au supus aprobării:
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- Statele de funcţiuni pentru anul univ. 2013/2014
- Planurile de învăţământ 2013/2014
S-au votat în unanimitate de către membrii consiliului.

-

La punctul 4, Diverse:
a fost prezentată Decizia de echivalare a studiilor pentru studenta Osiac Sabrina Smara –
plecată la studii Erasmus şi a fost aprobată în unanimitate;
a fost prezentată structura anului univ. 2013/2014;
s-a discutat despre admiterea din sesiunea septembrie 2013, în special interviul pentru
studiile de master şi s-au planificat sălile de concurs;
Timişoara,
23.09.2013

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 22
încheiat astăzi, 02.09.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 13,00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Propuneri de punctaje pentru evaluarea cadrelor didactice;
2. Aprobarea Comisie de Sistem Control Managerial Intern
3. Diverse
La punctul 1 s-au prezentat propuneri de punctaje pentru evaluarea cadrelor didactice;
La punctul 2 s-a supus aprobării membrilor din Consiliul Facultăţii, Comisia de Sistem
Control Managerial Intern, care are următoarea componenţă:
1. Conf.dr. Mihaela Oraviţan
2. Lect.dr. Sorin Brândescu
3. Asist.drd. Marius Olaru
A fost votată în unanimitate componenţa comisiei de Sistem de Control Managerial Intern.
Timişoara,
02.09.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 21
încheiat astăzi, 24.07.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Sedinţa programată la data menţionată a început la ora 9,00, în sala 326 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Componenţa comisiilor pentru concursurile pe posturi didactice;
2. Criterii de promovabilitate pe posturi didactice
La punctul 1 s-a prezentat componenţa comisiilor de concurs pe posturi didactice scoase la
concurs: 4 posturi didactice din care 3 conferenţiar la Departmanetul de Kinetoterapie şi
motricitate specială şi 1 asistent la Departmanetul de Educaţie Fizică şi Sportivă.
S-au supus aprobării şi s-au votat în unanimitate.
La punctul 2 din ordinea de zi, s-au prezentat criteriile de promovabilitate, s-au supus
votului şi s-au aprobat în unanimitate.
Timişoara,
24.07.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 20
încheiat astăzi, 01.07.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi nici un student, din
totalul de 11 membri ai consiliului (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Şedinţa programată la data menţionată a început la ora 11,00, în sala 326 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel.
OMIS CELE DE OMIS
La punctul 2. din Ordinea de zi s-au discutat şi s-au aprobat în unanimitate propunerile
pentru modificarea planurilor de învăţământ până la data de 15 iulie 2013, planuri valabile
pt. anul univ. 2013/2014.
La punctul 4 se aprobă cu unanimitate de voturi comisia pentru verificarea criteriilor
minimale pentru posturile scoase la concurs, cu următoarea componenţă:
Preşedinte:
Conf.dr. Mihaela Oraviţan
Membri:
Conf.dr. Simona Petracovschi
Conf.dr. Sorin Grădinaru
Lect.dr. Eugen Bota
Lect.dr. Şerban Gligor
Timişoara,
01.07.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 19
încheiat astăzi, 20.05.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi niciun student, din
totalul de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 09.00, în sala Audio-Video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Metodologie admitere studii universitare de licență 2013/2014;
2. Metodologie admitere studii universitare de master 2013/2014;
3. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare studii universitare de
licență 2012/2013;
4. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare studii universitare de
master 2012/2013;
5. Diverse
La propunerea domnului Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate aprobarea următoarelor:
- Metodologie admitere studii universitare de licență 2013/2014;
- Metodologie admitere studii universitare de master 2013/2014;
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare studii universitare
de licență 2012/2013;
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare studii universitare
de master 2012/2013;

Timişoara,
20.05.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 18
încheiat astăzi, 15.04.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 9.00, în sala Audio-Video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1.
2.
3.
4.
5.

Penalizări pentru întârzierea achitării taxei de studii;
Propunerea de exmatriculare pentru neplata taxelor de şcolarizare;
Dosare de acreditare mastere – termen de predare
Aniversarea a 70 ani a UVT
Diverse

La propunerea domnului Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
- pentru întârzierea achitării taxei de şcolarizare a tranşei I, II şi III – penalizare 300 lei, a
tranşei a II şi a III-a –penalizare 200 lei, iar a tranşei a III- penalizare 100 lei, până la data de 20
aprilie a.c.
- din data de 21 aprilie 2013, studenții cu restanţe la plata taxelor de şcolarizare vor fi
exmatriculaţi cu posibilitatea reînmatriculării prin plata taxei de 50 lei + majorările stabilite+taxa
de şcolarizare; majorarea taxelor de penalizare cu 100 lei, din 21 aprilie 2013;
- termenul de predare dosare de autoevaluare mastere până miercuri, 17 aprilie a.c., ora 11;
- pentru aniversarea a 70 ani de UVT au fost făcute propuneri pentru nominalizarea a 2
personalități pentru placa memorială şi 4 personalități pentru interviu;

Timişoara,
15.04.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 17
încheiat astăzi, 25.03.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi 2 studenți, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 11.00, în sala Audio-Video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea Metodologiei de licență și disertație pentru anul universitar 2012/2013;
2. Aprobarea Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii de la ciclul de licenţă şi master din cadrul FEFS
La propunerea domnului Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, Consiliul facultăţii a votat în
unanimitate următoarele:
1. Metodologiile de licență și disertație pentru anul universitar 2012/2013;
2. Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii de la ciclul de licenţă şi master din cadrul FEFS;

Timişoara,
25.03.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel

PAGINA |

23

Întocmit,
Secretar şef, Gabriela Igna

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 16
încheiat astăzi, 11.03.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 13.00, în sala Audio-Video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Propunerea de scoatere la concurs a unor posturilor didactice vacante pentru sem. 2
2012/2013;
2. Diverse.
S-au votat în unanimitate posturile propuse pentru scoaterea la concurs pe sem. 2
2012/2013, după cum urmează:
- la Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă, 1 post, şi anume: asistent, poziţia
28;
- la Departmanetul de Kinetoterapie şi motricitate specială, 3 posturi, şi anume:
conferenţiar, poziţia 7, conferenţiar, poziţia 8, conferenţiar, poziţia 9.

Timişoara,
11.03.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel

PAGINA |

24

Întocmit,
Secretar şef, Gabriela Igna

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 15
încheiat astăzi, 25.02.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 14.30, în sala 326 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Discuţii planuri de învăţământ 2013/2014;
2. Validarea dosarelor pentru posturile didactice scoase la concurs;
3. Diverse.
OMIS CELE DE OMIS
În ordinea de zi, la punctul 2, s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport validarea dosarelor candidaţilor promovaţi pe posturile didactice scoase la
concurs, după cum urmează:
Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială
Conferenţiar: AVRAM CLAUDIU;
Conferenţiar: PETRACOVSCHI SIMONA
Lector: NEGREA CRISTIAN
Asistent: RUSU ALEXANDRA
S-au votat în unanimitate dosarele candidaţilor promovaţi pe posturile didactice
scoase la concurs .

Timişoara,
25.02.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 14
încheiat astăzi, 24.01.2013,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenti, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 9.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1.
2.
3.
4.

Prezentarea punctajelor obţinute la dosarelor de concurs ale candidaţilor;
Comitetul ştiinţific pentru anale;
Schimbare probă admitere începând cu anul univ. 2013/2014;
Diverse

OMIS CELE DE OMIS
În ordinea de zi, la punctul 2, s-a pus în discuţia Consiliului Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport

aprobarea responsabililor pentru elaborarea analelor facultăţii. Au fost

propuşi: d-na Simona Petracovschi şi dl. Şerban Gligor. S-a votat în unanimitate propunerea
facută.
La punctul 3 din Ordinea de zi s-a propus ca testul de evaluare a aptitudinilor sportive
să aibă pondere de 50% din examenul de admitere la facultate, iar media de bacalaureat să
aibă pondere de 50%. S-a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea facută.

Timişoara,
24.01.2013
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 13
încheiat astăzi, 17.12.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 9.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Sancţionarea studentului OPREA FILIP – DOMINIC;
2. Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic din
cadrul FEFS .
Omis cele de omis
La punctul 2 din ordinea de zi, Consiliul FEFS a votat în unanimitate aprobarea
Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic din cadrul
FEFS .

Timişoara,
17.12.2012
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 12
încheiat astăzi, 29.10.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenti, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 9.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea fişelor disciplinelor 2012/2013;
2. Înfiinţarea unui centru de cercetări la nivelul facultăţii;
3. Responsabili introducere state de funcţii în programul ACADEMIS.

-

La propunerea Domnului Decan, membrii Consiliului Facultăţii au votat în unanimitate
aprobarea următoarelor:
fişele disciplinelor pentru anul univ. 2012/2013;
înfiinţarea unui centru de cercetare la nivelul facultăţii
responsabilii cu introducerea statelor de funcţiuni în programul ACADEMIS : Lect.dr.
Mariana Bârzu, Lect.dr. Ionică Cărăbaş (Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate
specială) , Asist.dr. Martin Domokos, Asist.dr. Paul Miron (Departamentul de Educaţie
Fizică şi Sportivă)

Timişoara,
29. 10.2012
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 11
încheiat astăzi, 18.10.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi niciun student, din
totalul de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 13.00, în sala 151 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel, având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea statelor de funcţiuni 2012/2013 şi a acoperirilor posturilor vacante prin plata
cu ora;
2. Lista cu propunerile de exmatriculare (studenţi care nu şi-au plătit taxele şcolare
sau care nu au promovat cu numărul minim de credite)
3. Lista cu studenţii reclasificaţi 2012/2013
4. Lista cu studenţii reînmatriculaţi, prelungiri de şcolaritate, întreruperi;
5. Avizare dosare cadre didactice asociate pentru plata cu ora;
6. Diverse
La propunerea Domnului Decan, membrii Consiliului Facultăţii au aprobat cu
unanimitate de voturi următoarele:
- statele de funcţiuni 2012/2013 şi acoperirile pe posturilor vacante prin plata cu ora;
- Lista cu propunerile de exmatriculare (studenţi care nu şi-au plătit taxele şcolare sau
care nu au promovat cu numărul minim de credite);
- Lista cu studenţii reclasificaţi 2012/2013;
- Lista cu studenţii reînmatriculaţi, prelungiri de şcolaritate, întreruperi;
- dosarele cadre didactice asociate pentru efectuarea de activităţi prin plata cu ora.
Timişoara,
18. 10.2012
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 10
încheiat astăzi, 21.09.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi un student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 12.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel.
Omis cele de omis
La punctul 1 din ordinea de zi, s-a pus in discuţia Consiliului facultăţii aprobarea dosarelor
de concurs pe posturi didactice vacante.
S-au aprobat cu unanimitate de voturi dosarele candidaţilor înscrişi pe posturile didactice
scoase la concurs.
Timişoara,
21.09.2012
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 9
încheiat astăzi, 10.09.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi un student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.00, în sala 330 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel.
Ordinea de zi:
1.
Comisiile de admitere studii universitare de licenţă – sesiunea septembrie
2012 şi Comisiile pentru finalizarea studiilor – sesiunea septembrie 2012;
2.
Planurile de învăţământ pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate
specială 2012/2013
3.
Regulamentul privind activitatea de tutoriat din cadrul FEFS
Membrii Consiliului facultăţii au votat în unanimitate aprobarea următoarelor:
- Comisiile de admitere studii universitare de licenţă – sesiunea septembrie 2012
- Comisiile pentru finalizarea studiilor – sesiunea septembrie 2012;
- Planurile de învăţământ pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
2012/2013
- Regulamentul privind activitatea de tutoriat din cadrul FEFS

Timişoara,
21.09.2012
DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 8
încheiat astăzi, 23.07.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.00, în sala 151 şi a fost deschisă
de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel.
Ordinea de zi:
1. Comisiile de concurs pentru posturile didactice vacante
2. Diverse
La propunerea domnului Decan, membrii Consiliului facultăţii au votat în unanimitate
aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante (3 comisii pentru posturile
didactice de la Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă şi 1 comisie pentru postul de la
Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială).
Timişoara,
23.07.2012

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 7
încheiat astăzi, 13.07.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 6 cadre didactice şi 1 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel.
Ordinea de zi:
1. Organizare admitere iulie 2012
2. Decizia de echivalare studii mobilitate Erasmus – Pop Raluca Victoria
3. Diverse
OMIS CELE DE OMIS
Membrii consiliului FEFS au aprobat cu unanimitate de voturi Decizia de
echivalare a studiilor pentru studenta plecata in mobilitate Erasmus – Pop Raluca-Victoria
Timişoara,
13.07.2012

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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Proces verbal nr. 6
încheiat astăzi, 12.06.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi 1 student, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel care a prezentat următoarea ordine de zi:
1. Comisiile pentru examenul de admitere 2012/2013;
2. Comisia pentru examenul de licenţă – Universitatea Eftimie Murgu - Reşiţa
2. Diverse
OMIS CELE DE OMIS

-

Membrii consiliului facultăţii au votat în unanimitate următoarele:
aprobarea comisiilor pentru examenul de admitere 2012/2013
aprobarea comisiei pentru examenul de finalizare studii – licenţă – Universitate Eftimie
Murgu Reşiţa, specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă, absolvenţi promoţia 2012, 4-5
iulie 2012.

Timişoara,
12.06.2012

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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DECANAT.

Proces verbal nr. 5
încheiat astăzi, 29.05.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi niciun student, din
totalul de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 13.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel care a prezentat următoarea ordine de zi:
1. Nr. de locuri admitere scoase la concurs;
2. Comisiile pentru finalizare studii universitare de licenţă şi master 2011/2012:
2. Diverse
OMIS CELE DE OMIS
Domnul Decan a prezentat membrilor consiliului nr. de locuri scoase la concurs pentru:
Licenţă: 76 buget + 24 taxă + 75 taxă învăţământ cu frecvenţă redusă (3 specializări)
Master: 32 buget + 118 taxa (5 mastere)

-

Membrii consiliului facultăţii au votat în unanimitate, conform punctului 2 din ordinea
de zi, următoarele:
aprobarea comisiilor pentru examenul de finalizare studii – studii universitare de licenţă
2011/2012
aprobarea comisiilor pentru examenul de finalizare studii – studii universitare de master
2011/2012
Timişoara,
29.05.2012

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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.

DECANAT.

Proces verbal nr. 4
încheiat astăzi, 29.03.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 13.00, în sala audio-video şi a fost
deschisă de dl. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel care a prezentat următoarea ordine de zi:
1. Consultarea consiliului pentru candidatura la funcţia de Prodecan;
2. Comisia de acordare burse;
3. Modificare metodologiei de admitere la studii universitare de licenţă începând cu
anul univ. 2012-2013;
2. Diverse
1. Toţi membrii consiliului facultăţii prezenţi la şedinţă şi-au exprimat acordul cu
privire la ocuparea funcţiei de Prodecan a doamnei Conf.univ.dr. Mihaela Oraviţan;
2. S-a aprobat în unanimitate componenţa comisiei de acordare a burselor în
următoarea componenţă: 1. Decan, Lect.univ.dr. Adrian Nagel
2. Prodecan, Conf.univ.dr. Mihaela Oraviţan
3. Secretare şef, Gabriela Igna
4. Studenta Stîncel Oana-Ruxandra
4. Membrii consiliului au votat în unanimitate ca nota de la Biologie, clasa a XIa, să fie scoasă din calculul mediei de admitere de la specializarea
Kinetoterapie şi motricitate specială pentru admiterea din anul 2012/2013.
Timişoara,
29.03.2012

DECAN,
Lect.univ.dr. Adrian Nagel
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DECANAT.

Proces verbal nr. 3
încheiat astăzi, 16.03.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 7 cadre didactice şi 3 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.30, în sala audio-video şi a avut
următoarea ordine de zi:
5. Avizarea candidaţilor pentru funcţia de Decan
6. Discutarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului FEFS;
Punctul 1 din ordinea de zi:
După încheierea dezbaterilor legate de programele manageriale ale celor 3 candidaţi la
funcţia de Decan al FEFS s-a trecut la votare.
Rezultatele votului sunt următoarele:
Prof.dr. Doru Ciosici – 1 vot pentru, 2 voturi împotrivă şi 7 abţineri
Lect.dr. Adrian Nagel – 10 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere
Prof.dr. Sorinel Voicu – 6 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi 4 abţineri
Conform Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan în care se
specifică faptul că se poate declara avizată favorabil de către Consiliul FEFS
candidatura care a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile celor prezenţi,
următorii candidaţi au îndeplinit această condiţie:
- Lect.dr. Adrian Nagel – avizat favorabil
- Prof.dr. Sorinel Voicu – avizat favorabil
Punctul 2 din ordinea de zi:
După prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului FEFS,
membrii consiliului au votat în unanimitate aprobarea acestuia.
Timişoara,
16.03.2012

Întocmit,
Lect.dr. Şerban Gligor

PAGINA |

37

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 2
încheiat astăzi, 13.03.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi nici un student, din
totalul de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a început la ora 10.00, în sala audio-video şi a avut
următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea datelor pentru organizarea adunării generale şi a şedinţei de consiliu
pentru avizarea dosarelor decanului;
2. Regulamentul privind plata drepturilor salariale pentru activitatea didactică în
regim de plata cu ora pentru personalul didactic extern UVT;
3. Atribuirea gradaţiilor de merit.
S-au aprobat cu unanimitate de voturi următoarele:
1. Data de 16.03.2012, ora 9,00 – Adunare generală şi ora 10,30 – Consiliul FEFS
2. Regulamentul privind plata drepturilor salariale pentru activitatea didactică în
regim de plata cu ora pentru personalul didactic extern UVT;
7. Atribuirea gradaţiilor de merit în ordinea punctajelor obţinute, astfel:
Oraviţan Mihaela – 732 puncte
Ciosici Doru – 592 puncte
Gligor Şerban – 405,6 puncte
Domokos Martin – 377,6 puncte
Grădinaru Sorin – 308 puncte
Bârzu Mariana – 293,45 puncte
Au fost aprobaţi pentru obţinerea gradaţiei de merit primii 4 candidaţi, in ordinea
punctajelor.

Timişoara,
13.03.2012
Întocmit,
Conf.dr. Mihaela Oraviţan
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.

DECANAT.

Proces verbal nr. 1
încheiat astăzi, 28.02.2012,
cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
- extras -

La şedinţa Consiliului facultăţii au fost prezente 8 cadre didactice şi 2 studenţi, din totalul
de 11 membri ai Consiliului facultății (8 cadre didactice şi 3 studenţi)
Ședinţa programată la data menţionată a avut următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea modului de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
la Proba 1 din cadrul examenului de licenţă
Consiliul FEFS a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
- Proba 1 pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă se susţine cu examen
oral, iar disciplinele probei sunt: Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Atletism,
Gimnastică, Joc Sportiv (la alegere Baschet, Fotbal, Handbal, Volei)
- Proba 1 pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială se susţine cu
examen scris, iar disciplinele probei sunt: Bazele generale ale kinetoterapiei, Kinetoterapia
în medicina internă, Kinetoterapia în traumatologie, Kinetoteterapia în patologia
neurologică, Kinetoterapia în bolile degenerative şi în patologia vârstei a treia.

Timişoara,
28.02.2012
Întocmit,
Conf.dr. Mihaela Faur
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