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În prezentul raport sunt sintetizate informații din documentele facultății și ale 
universității, ca și informații oferite de secretara-șefă, directorul 
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), coordonatorul 
ALUMNI din facultate și de cadrele didactice care au coordonat organizarea 
diverselor activități desfășurate sub egida facultății. O altă sursă de documentare 
a constituit-o buletinul informativ al Universității. 
 
 
I. ECHIPA MANAGERIALĂ 

În perioada de raportare, echipa managerială a facultății nu a suferit modificări. 
Doamna conf. dr. psih. Ana-Maria Cazan și-a continuat activitatea ca prodecan cu 
activitatea didactică, cercetare ştiințifică şi informatizarea. Doamna lector dr. șt. 
ed. Oana Alina Bota este prodecan cu activitatea studenților şi legătura cu mediul 
economic şi socio-cultural, internaționalizare şi asigurarea calității.  

 

Consiliul Facultății este format din: 

• prof. dr. psih. Ana-Maria Cazan 
• conf. dr. șt. ed. Daniela Veronica Necșoi 

• conf. dr. psih. Camelia Truța 
• lector dr. șt. ed. Oana Alina Bota 

• lector dr. șt. ed. Marius Bazgan 

• studenta Florina Răpițeanu, programul de studii de masterat Formarea și 
managementul resurselor umane în educație, anul I 

• student Alexander Tudose, programul de studii de masterat Psihologie 
clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, anul II 

 

Trei cadre didactice sunt senatori: 

• Conf. dr. psih. Ana-Maria Cazan, secretarul comisiei științifice 

• Conf. dr. Daniela Veronica Necșoi, președinta  comisiei didactice 

• Lector dr. Oana Alina Bota, secretarul comisiei studenți 
 
Lect. dr. Oana Alina Bota și-a continuat activitatea de coordonator al Centrului de 
consiliere și Orientare în Carieră începută la 1 ian. 2021. 
Studenta Andreea Ghinescu de la programul de studii de licență Psihologie face 
parte din comisia Studenți a Senatului Universității. 
 
II STRUCTURA FACULTĂȚII 
Începând de la 1 octombrie 2022, structura facultății cuprinde două 
departamente: 
Departamentul de Psihologie și științe ale educației condus de conf. dr. Mihaela 
Voinea. Consiliul departamentului este format din: 

• Conf. dr. Mihaela VOINEA 

• Prof. dr. Ana-Maria CAZAN 

• Conf. dr. Daniela Veronica NECȘOI 

• Conf. dr. Camelia TRUȚA 

• Lect. dr. Oana Alina BOTA 

• Lect. dr. Ioana RoxanaTOPALĂ 
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Departamentul de Pregătire a personalului didactic, condus de conf. dr. Daniela 
Popa.  Cadrele didactice din DPPD sunt: lect. dr. Marius Bazgan, lect. dr. Iolanda 
Felicia Beldianu, lect. dr. Ecaterina Maria Unianu și lect. dr. Turculeț Alina Raluca. 
Consiliul departamentului este format din: 

• Lector dr. Beldianu Iolanda Felicia 

• Lector dr. Turculeț Alina Raluca 

• Lector dr. Unianu Ecaterina Maria 
 
 
III. PROGRAME DE STUDII OFERITE 
 

Facultatea gestionează nouă programe de studii: cinci la ciclul licență și cinci la 
ciclul masterat. 

Domeniul Ciclul licență Ciclul masterat 
Psihologie Psihologie (cu 

frecvență și ID) 
1. Psihologia muncii, organizațională și resurse 
umane 
 2. Psihologie educațională, consiliere școlară și 
vocațională; 
3. Psihologie clinică, consiliere psihologică și 
psihoterapie. 
Toate programele sunt acreditate de Colegiul 
Psihologilor din România. 

Științe ale 
educației 

Pedagogia 
învățământului 
primar şi preşcolar 
(cu frecvență și ID) 

1. Formarea și managementul resurselor umane 
în educație.  
2. Psihopedagogia educației timpurii și a 
școlarității mici 

Psihopedagogie 
specială (cu 
frecvență) 

 

Prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), care este 
structură componentă a facultății, se oferă tuturor celor interesați programul de 
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, la nivelurile I și II. 

 

IV STUDENȚII FACULTĂȚII la 1.01.2023 

Program de studii 
licență/ 
master 

frecvență/la 
distanță 

An  Buget  Taxă  Total 

Psihologie L F 1 34 65 99 
L F 2 41 46 87 
L F 3 56 31 87 

Psihologie L ID 1 0 62 62 
L ID 2 0 37 37 
L ID 3 0 36 36 
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Program de studii 
licență/ 
master 

frecvență/la 
distanță 

An  Buget  Taxă  Total 

Pedagogia învățământului 
primar şi preşcolar 

L F 1 35 85 120 
L F 2 39 63 102 
L F 3 67 26 93 

Pedagogia învățământului 
primar şi preşcolar 

L ID 1 0 74 74 
L ID 2 0 62 62 
L ID 3 0 69 69 

Psihopedagogie specială L F 1 20 39 59 
L F 2 30 30 60 
L F 3 28 8 36 

Psihologie educațională, 
consiliere şcolară şi vocațională 

M F 1 16 5 21 
M F 2 20 5 25 

Psihologia muncii, 
organizațională şi resurse 
umane 

M F 1 17 12 29 

M F 2 18 8 26 

Psihologie clinică, consiliere 
psihologică și psihoterapie 

M F 1 36 10 46 
M F 2 37 14 51 

Formarea și managementul 
resurselor umane în educație 

M F 1 31 1 32 
M F 2 31 3 34 

Psihopedagogia educației 
timpurii şi a şcolarității mici 

M F 1 0 0 0 
M F 2 10 1 11 

 

V ACTIVITĂȚI CU STUDENȚII 

 Semestrul II, 2021-2022 Semestrul I, 2022-2023 

 Licență Master Licență Master 

Burse sociale  68 15 72 11 

Burse de merit 85 35 85 33 

 

TABERE  

În vacanța de vară 2022, în perioada 21-26 august, prin programul de tabere 
studențești, facultatea noastră a primit șapte locuri ce au fost ocupate de șapte 
studenți de la programele de masterat. 

CAZARE ÎN CĂMINE 
La 1 octombrie 2022, în căminele studențești ale universității au fost cazați 171 
de studenți. Procedura de cazare a respectat Regulamentul privind de 
organizarea și funcționarea căminelor studențești, cu precădere prioritățile 
prevăzute la art. 6. În acest sens, s-a menținut continuitatea celor din anii 
superiori care au depus în timp util cererea de precazare și s-au prevăzut 
suficiente locuri și pentru studenții din anul 1, la nivelul tuturor programelor de 
studii (licență și masterat). În prezent (martie 2023), în căminul 8 sunt cazați 129 
de studenți. Solicitările care apar pe parcursul anului universitar sunt soluționate 
în colaborare cu conducerea Serviciului Cămine și Cantine. 
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VI FINALIZAREA STUDIILOR  

În cele două sesiuni de examene de finalizare a studiilor de licență și master 
(iunie-iulie 2022, februarie 2023), s-au prezentat absolvenți din promoția 2022, 
ca și din promoții anterioare. Sinteza rezultatelor examenelor de finalizare a 
studiilor este prezentată în tabelele de mai jos.  
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Psihopedagogie 
specială 

L IF 40 35 17 5 3 25 

Pedagogia 
învățământului primar 
și preșcolar 

L IF 101 88 73 6 4 83 

Psihologie L IF 76 56 41 4 0 45 

Pedagogia 
învățământului primar 
și preșcolar 

L ID 69 69 44 6 2 52 

Psihologie L ID 47 30 21 4 1 26 

 

Programe de studii de masterat 
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Psihologia muncii, 
organizațională și resurse umane 

M IF 32 23 13 0 0 13 

Psihologie educațio-nală, 
consiliere școlară și vocațională 

M IF 15 12 5 0 0 5 

Psihologie clinică, consiliere 
psihologică și psihoterapie 

M IF 46 42 32 1 4 37 

Formarea și managementul 
resurselor umane în educație.  

M IF 34 29 19 0 0 19 

Psihopedagogia educației 
timpurii și a școlarității mici 

M IF 11 11 8 1 0 9 

 



Raport privind starea Facultății PSE martie 2022 – februarie 2023 

7 

SITUATIA FINALIZĂRII STUDIILOR LA PROGRAMELE ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL 
DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC - NIVEL I SI NIVEL II (iulie și sept. 2022)  
 

În perioada de raportare a continuat organizarea programului de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru cariera didactică 

pentru nivelul de studii de masterat în regim cu frecvență și postuniversitar. 

Numărul total de absolvenți ai programului de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competențelor pentru cariera didactică a fost de 629, din 

care:  

• 549 la forma de învățământ zi; 

• 158 la nivel postuniversitar (83 la nivelul I și 51 la nivelul II). 
 

În august 2022, au absolvit programele de formare continuă prin grade didactice 

258 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, din care 151 la gradul II și 

107 la gradul I. 

 

VII ADMITERE 2022  
 

Dinamica situației candidaților la admiterea 2022 față de 2021 la programele de 

studii gestionate de facultate este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

   Buget Taxă 

2020 
Candidați înscriși 1745+2* - - 

Candidați admiși 566+2** 202 364+5** 

2021 
Candidați înscriși 1974+3* -- -- 

Candidați admiși 537+2** 184 353+2** 

* candidați înscriși la continuare de studii. 
** candidații admiși la continuare de studii. 
În continuare sunt prezentate rezultatele admiterii pe cicluri și programe de 

studii, ca număr de candidați admiși și medii ale acestora. 
 

Programele de studii licență cu frecvență  

Candidați înscriși Admiși Media  

Buget Taxa minimă maximă 

Psihologie  33 63 8,75 10 

Psihopedagogie specială 20 39 7 8,95 

Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar 

35 84 7,16 9,66 

Total înscriși = 1197  1144 53 7 10 

 
Programele de studii de licență, învățământ la distanță 
Toate locurile au fost ocupate: 60 la programul Psihologie; 75 la programul 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar; 2 la Continuare de studii. Numărul 
total de candidați înscriși la ID a fost 581. 
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Programele de studii de masterat  

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

Candidați înscriși Admiși Media 

Buget Taxa minimă maximă 

Formarea și managementul resurselor 
umane în educație 

31 1 8,66 10 

Psihopedagogia educației timpurii și a 
școlarității mici 

-- -- -- -- 

Total înscriși = 44 33 11 8,66 10 

Domeniul PSIHOLOGIE 

Candidați înscriși Admiși Media 

Buget Taxa minimă maximă 

Psihologia educației, consiliere școlară și 
vocațională 

16 5 6,37 9,33 

Psihologia muncii, organizațională si resurse 
umane 

16 14 6,56 9,93 

Psihologie clinică, consiliere psihologică și 
psihoterapie 

33 12 7,95 10 

Total înscriși = 155 115 40 6,37 10 

 
Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 
pentru cariera didactică organizate sunt organizate de Departamentul de 
Pregătire a Personalului Didactic. 
În octombrie 2021 au fost înmatriculați 1.292 de studenți,  din care: 

• 1.096 la forma de învățământ zi, 887 la nivelul 1 și  209 la nivelul 2; 

• 196 la nivel postuniversitar, 136 la nivelul 1 și 60 la nivelul 2. 

În februarie 2023, 88 candidați au fost admiși la colocviul pentru obținerea 
gradului didactic I organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic. 

 

VIII ACORDURI DE PARTENERIAT  

Pentru a le oferi studenților ocazia să ia contact cu viitoarea profesie în ipostaze 

cât mai diferite, au fost continuate și încheiate acorduri și protocoale de 

parteneriat cu instituțiile, firmele și asociațiile menționate în continuare: 

• Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul 

Autist, responsabil Mariela Pavalache-Ilie (în cadrul proiectului Performanță 

prin educație practică) (perioada 03.11.2021 – 3.11.2024) 

• Liceul special pentru deficiențe de vedere, Buzău, responsabil: Cornelia Lazăr 

(perioada: 17.05.2017 - 16.05.2022) 

• Liceul tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive, Buzău, 

responsabil: Cornelia Lazăr (perioada: 17.05.2017 - 16.05.2022) 

• Inspectoratul Școlar Județean Brașov, responsabil: Daniela Popa (perioada: 

2022 – 02.08.2026) 
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• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Sibiu, responsabil 

Laura Elena Năstasă (perioada 27.04.2018 – 26.04.2022) 

• Colegiul Național Radu Negru, Făgăraș, responsabil Elena Cocoradă 

(perioada 26.02.2018 – 25.02.2022) 

• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Brașov, responsabil Laura Elena 

Năstasă (perioada 05.02.2018 – 04.02.2022) 

• Cabinet Individual de Psihologie Cristina Sava Brașov, responsabil: Laura 

Elena Năstasă (perioada 14.12.2018 – 13.12.2022) 

• Asociația World Delta Brașov, responsabil: Laura Elena Năstasă (perioada 

14.12.2018 – 13.12.2022) 

• Asociația ”Lumea lui Arthur” Brașov, responsabil: Laura Teodora David 

(perioada 09.01.2019 – 08.12.2023). 

• Fabrica de lapte Olympus Brașov, responsabil: Mariela  Pavalache-Ilie 

(perioada 06.2019 – 06.2023). 

• Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, responsabil Camelia Truța 

(perioada: 07.2019 - 07.2023). 

• Penitenciarul Mărgineni, responsabil Mariela Pavalache-Ilie (perioada 

18.10.2019-18.10.2022) 

• SC LIBRIS SRL, responsabil Mihaela Voinea (perioada 03.02.2020 – 

03.02.2024) 

• SC STABILUS ROMÂNIA SRL, responsabil Camelia Truța (perioada 

05.03.2018-05.03.2022) 

• SC THERAMED HEALTHCARE SRL, responsabil Laura Teodora David (perioada 

23.01.2019 – 23.01.2023) 

• Societatea Română de Psihanaliză, responsabil Mariela Pavalache-Ilie 

(perioada 28.02.2020 – 28.02.2024) 

• Școala Profesională Specială Trinitas, responsabil Elena Cocoradă (perioada 

11.10.2017 – 11.10.2021) 

• Direcția de Asistență Socială Brașov, responsabil Oana Alina Bota (perioada 

16.04.2021 – 16.04.2025) 

• Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF pentru 

proiectul Performanță prin educație practică, responsabil Mariela Pavalache-

Ilie, (perioada 03.11.2021 – 3.11.2024): 

Asociația Aici pentru Tine; Sergiana prodimpex SRL; Edu for ALL; ESD Psiho 

Consulting SRT; Asociația Feuerstein deschideți mintea; Centrul de 

dezvoltare personală Otilia Todor SRL; Asociația de Servicii Sociale SCUT 

Brașov. 

• Centrul Cultural Reduta Brașov (perioada 11.01.2023 – 11.01.2027) 

• Centrul de dezvoltare personală Otilia Todor SRL Brașov (perioada 

03.11.2021 – 03.11.2024) 
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• Asociația de Servicii Sociale SCUT Brașov (perioada 18.11.2021 – 18.11.2024) 

• Asociația Frauerstein Deschideți Mintea Brașov (perioada 03.11.2021 – 

03.11.2024) 

• ESD PSIHO Consulting SRL Brașov (perioada 18.11.2021 – 18.11.2024) 

• Edu for All Zarnești (perioada 17.11.2021 – 17.11.2024) 

• Sergiana Prodimpex SRL Poiana Mărului (perioada 17.11.2021 – 17.11.2024) 

• Asociația Aici pentru Tine Brașov (perioada 17.11.2021 – 17.11.2024) 

 

Protocoale de parteneriat  

• Penitenciarul Codlea (perioada 30.03.2022 – 30.03.2025) 

• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov (perioada 

27.02.2023 – iunie 2023) 

• Penitenciarul Târgu Mureș (perioada 05.12.2022 – 31.12.2025) 

• Centrul de Detenție Brăila-Tichilești (perioada 2022/2023; 2023/2024) 

• Camera de Comerț și Industrie Brașov  

 

IX PERSONALUL FACULTĂȚII 

În luna iulie 2022 s-au desfășurat concursurile pentru ocuparea posturilor scoase 

la concurs în Departamentul de Psihologie și științe ale educației. Concursul 

pentru postul de conferențiar, poziția 12 din statul de funcții, a fost câștigat de 

dna lector dr. Ramona Henter, iar concursul pentru postul de asistent, poziția 44 

de doamna dr. Andreea Isbășoiu. 

 

Personalul facultății este format din 28 de persoane, din care:  

• 23 cadre didactice titulare: 2 profesori, 10 conferențiari, 9 lectori, 2 asistenți; 

• 6 posturi personal didactic auxiliar. 

Din cele 42 de posturi din statul de funcții 2022-2023 al Departamentului de 

Psihologie și Științe ale Educației, 24 sunt vacante și suplinite de titulari și cadre 

didactice asociate conform normelor impuse prin Legea nr. 1/2011 (Legea 

Educației Naționale). 

Din cele 26 de posturi din statul de funcții 2022-2023 al DPPD, 21 sunt vacante și 

suplinite de titulari și cadre didactice asociate conform normelor impuse prin 

Legea nr. 1/2011 (Legea Educației Naționale). 

 

 

X ASIGURAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN FACULTATE 

• În perioada de raportare s-au desfășurat vizitele ARACIS de evaluare periodică 

a următoarelor programe de studii: 
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Psihopedagogie specială din domeniul științele educației și Psihologie (cu 

frecvență) din domeniul Psihologie.  

• Calitatea proceselor didactice a fost asigurată prin analiza rezultatelor 

evaluării prin studenți a cadrelor didactice și prin evaluarea intercolegială. În 

semestrul I al anului univ. 2022-2023 au fost evaluate 21 de cadre didactice la  

toate  programele de masterat și licență. Toate cadrele didactice evaluate au 

obținut un scor ridicat la toate dimensiunile evaluate. Un singur cadru didactic 

a obținut scoruri scăzute pe primele 6 criterii/dimensiuni și a primit 

recomandări de optimizare a comportamentului didactic .  

• Activitatea angajaților care lucrează în secretariatul decanatului Facultății a 

fost evaluată de către studenți, conform reglementării specifice la nivel de 

universitate, la sfârșitul semestrului II al anului universitar 2021-2022. Din 

păcate, numărul studenților care au evaluat a fost mic, reprezentând doar 5 % 

din totalul studenților. Pe baza analizei opiniilor exprimate de studenți a fost 

elaborat un plan de măsuri, concretizat în convorbiri individuale de feedback 

cu angajații. 

 

XI ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE  

Față de anul precedent, activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice 
a crescut, după cum se arată în tabelul de mai jos.  
 

An Scor Norma Grad îndeplinire Norme neîndeplinite 

2018 4004 1090 367,33% 7 

2019 3056 1077 285,60% 3 

2020 3668 1060 346.03% 5 

2021 4774 1370 348,48% 2 

2022 3648 810 450.36% 4 

 

În anul 2022 au fost publicate 14  articole indexate ISI Thompson cu factor de 

impact și 8 articole indexate în baze de date recunoscute de CNATDCU. 

Pe parcursul anului 2022 au apărut două numere ale Buletinului Științific al 

Universității Transilvania, Seria VII, Social Sciences and Law, printre ai cărei 

editori se numără titularele FPSE prof. Ana-Maria Cazan și conf. Camelia Truța; 

seria este indexată în bazele internaționale de date EBSCO Publishing DataBase, 

CEOOL, DOAJ DataBase, ProQuest și Crossref. 

Cărți publicate 

David, L. T. & David, DP. (2021). Culianu's Model and the psyhics of religion. În D. 

Dumbravă & B. Tătaru-Cazaban (coord.). In-cognita: Ioan Petrus Culianu 

approches to religion (pp. 405-427). Zeta Books . 

Șițoiu, A. (2022). Stiluri de parenting, Modele și perspective. În G. Pânișoară 

(coord.), Parenting de la A la Z. 83 de teme provocatoare pentru părinții de azi. 

(pp. 30-35). Editura Polirom. 
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Șițoiu, A. (2022). Parenting. O perspectivă psihopedagogică pozitivă. În G. 

Pânișoară (coord.), Parenting de la A la Z. 83 de teme provocatoare pentru 

părinții de azi. (pp 36-42). Editura Polirom. 

Șițoiu, A. (2022).Reziliența. Un deziderat pentru provocările de zi cu zi. În G. 

Pânișoară (coord.), Parenting de la A la Z. 83 de teme provocatoare pentru 

părinții de azi. (pp/ 403-407). Editura Polirom. 

Șițoiu, A., & Pânișoară, G. (2022). Parentingul disfuncțional. Tipologii și 

consecințe. În G. Pânișoară (coord.), Parenting de la A la Z. 83 de teme 

provocatoare pentru părinții de azi. (pp. 48-54). Editura Polirom. 

Pânișoară, G., Șițoiu, A. (2022). Animalele de companie. Rolul lor în dezvoltarea 

copilului. În G. Pânișoară (coord.), Parenting de la A la Z. 83 de teme 

provocatoare pentru părinții de azi. (pp. 280-284). Editura Polirom. 

Porumbu, D. (2022). Cazul Bela. Mă tem că trecutul mă va ajunge din urmă. În S. 

Rizeanu & D. Vasiliu, (coord.), Călători printre gânduri rătăcite. Povestiri 

autentice de la psihologi (pag. 11-26). Ed. Universitară.  

Șițoiu, A., Pânișoară, G. (2022). Educarea practicării recunoștinței. Un aspect 

esențial al stării de bine. În G. Pânișoară (coord.), Parenting de la A la Z. 83 de 

teme provocatoare pentru părinții de azi. (pp. 348-352). Editura Polirom. 

Truța, C. & Cazan, A.-M. (2022). Abordari cantitative versus calitative în 

evaluarea clinică. În C. Sponaru (coord.) Manual de psihologie clinică. (pp. 

279-291). Polirom. 

 

Participări în proiecte și contracte 

1 Prof. dr. Ana-Maria Cazan coordonează: 1) Proiectul de cercetare pentru 

stimularea tinerelor echipe independente -TE 157 ⁄ 2022 Cine reușește la 

universitate? Factori cognitivi și non-cognitivi predictori ai (in)adaptării și riscului 

de abandon la studenții din anul I; durată de implementare  27.06.2022 – 

26.06.2024; 2) Proiectul pentru Învățământ Secundar ROSE - Schema de Granturi 

Competitive pentru Universități (Sprijin acordat studenților) cu titlul  Program de 

Suport Educațional pentru STUDENȚI: PSE-STUDENT/ Acord de grant 

373/SGU/SS, perioada de derulare 15.09.2020 – 14.09.2022; 3) Proiectul 

internațional Erasmus+ Digital well-being in higher education (2021-1-RO01-

KA220-HED-000032023) cu universități partenere din Finlanda, Norvegia și 

Germania; 4) Proiectul Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education – 

WISE Well-being Innovations for Students in Europe este coordonat din partea 

UNITBV de către prof. dr. Ana-Maria Cazan, Perioadă de implementare: 2022-

202p 

2 Mai multe cadre didactice ale PSE au fost membre ale proiectelor pentru 

Învățământ Secundar ROSE - Schema de Granturi Competitive pentru Universități 

(Sprijin acordat studenților) -  derulate în universitate, în cadrul facultății de 
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Design de Produs și Mediu, în calitate de responsabil grup țintă și experți în 

consiliere psihologică și pentru carieră: conf. dr. Ana-Maria Cazan, conf. dr. Laura 

Elena Năstasă, conf. dr. Mihaela Voinea,  conf. dr. Camelia Truța, lector dr. Ioana 

Topală, lector dr. Ramona Henter. 

3 Conf. dr. Daniela Popa este directorul  Proiectelor internaționale Erasmus+: 1) 

Innovative Tools for Enhancing E-Learning Solutions in Universities (DIGITOOL), 

2020-1-IE02-KA226-HE-000781 - Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices, 2021-2023; 2) Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI) 

Programul: 609736 – EPP – 1-2019-GE-EPPKA2-CBHE-JP, 2019-2022. Este 

membră în echipa priectului 2. Establishment of Psychological Counseling 

Centers at Georgian HEIs for Students  EPSY 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-

CBHE-SP, 2021-2023, având ca parteneri: Georgia, Polonia, Italia. 

4 Conf. dr. Mihaela Voinea coordonează pentru  Universitatea Transilvania 

Proiectul Profesionalizarea Carierei Didactice PROF, POCU/904/6/25/146587. 

5 Conf. dr. Mihaela Voinea și conf dr. Daniela Veronica Necșoi fac parte din 

echipa  proiectului InnEO Space PhD din categoria H2020, în care UniTBv este 

partener prin Facultatea de Ingienrie electrică și știința calculatoarelor, proiect ce 

vizează inovarea în pregătirea doctoranzilor. 

6 Lector dr. Adrian Alexandru Moșoi face parte din echipa a trei proiecte 

internaționale: 1) Proiectul internațional UEFISCDI SAfety of elderly people and 

Vicinity Ensuring (SAVE), AAL CP 2019-2022 - 5 – 149, Nr. contract 79; 2) Proiectul 

internațional UEFISCDI Increase sElf Management and counteract  social 

IsoLatIOn using a vocal assistant enabled virtual concierge (EMILIO), AAL CP 

2022-2025. 

7 Lector dr. Alina Raluca Turculeț este expert cercetator în două proiecte ale 

Universității din București: 1) Governance for Inclusive Vocational Excellence” 

Programul ERASMUS+, Acțiunea VET-COVE - Centres of Vocational Excellence, 

aplicație nr. 621199-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-VET-COVE și 2) Trens in 

International Mathematics and Science Study. De asemenea, lucrează în calitate 

de expert cercetător-formator în proiectul Universității din Pitești:  Programul 

European Erasmus KA3: Promovarea stării de bine a profesorilor prin asigurarea 

comportamentelor sociale pozitive în educația timpurie (Promoting Teachers 

Wellbeing through Positive Behavior Support in Early Childhood Education, 

ProW). 

8 Prof. dr. Mariela Pavalache-Ilie reprezintă facultatea în Proiectul Performanță 

prin educație practică POCU /626/6/13/132913, 2020-2023. 

 

XII ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ 

• Conferința AFCO  

Premiul secțiunii Psihologie și științele educației, Sociologie și comunicare, Drept, 

pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației: 
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• Drăghici Gabriela Lăcrămioara (Programul de studii Psihologie), cu  

lucrarea „Burnout-ul și implicațiile sale la studenții angajați”, 

Coordonator: Prof. dr. Cazan Ana Maria 

Premiul 2 la Secțiunea Proiecte de echipă:  

• Barbălată Denisa, Gherghe Petronela, Iarca Bianca, Murzea Norina, Tachi 

Andrei, Tutor Raluca, Voiculet Mădălina (Programul de studii 

Psihopedagie specială), cu lucrarea „Nivelul de adaptare al cadrelor 

didactice la predare învățare online”, Coordonator: Conf. dr. Popa Daniela 

• Participări ale studenților la conferințe naționale și internaționale 

• Gabriela Lăcrămioara Drăghici (Psihologie anul 2) a participat la 

conferința internațională  organizată de Junior Researcher Programme, 

Open Conference 2022.  

• Un articol ISI cu factor de impact a fost publicat de către Drăghici si prof. 

dr. Ana-Maria Cazan: Drăghici, G. l. & Cazan, A.M. (2022). Burnout and 

Maladjustment Among Employed Students. Frontiers in Psychology, 13.  

doi: 10.3389/fpsyg.2022.825588 

• Studenții de la programele masterat Alexander Tudose (Psihologie clinică, 

consiliere școlară și vocațională, anul 1) și Simona Toma (Psihologie 

clinică, consiliere școlară și vocațională, anul 2) au fost selectași la 

programul de cercetare avansată în științe sociale Junior Researcher 

Programme și au participat în luna iulie 2022 la primul workshop, 

desfășurat la Siena Italia. 

 

 

XIII EVENIMENTE ORGANIZATE DE FACULTATE 

• Festivalul AFECT 

În perioada 17-21 august 2022 s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului 

AFECT, Facultatea de Psihologie și Științele Educației fiind și în acest an partener. 

Temele abordate au fost variate, prezentând povești de bucurie, dezamăgire, 

triumf, pierdere, perseverență și dezvoltare, explorând în același timp 

complexitatea relațiilor interumane. Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației a fost reprezentată de profesor Mariela Pavalache, decan al facultății, 

care a condus în cadrul festivalului dezbaterea cu titlul Psihologie și 

pseudopsihologie, propunând participanților o grilă de lectură a vieții și a 

relațiilor interpersonale în care argumentul logic și dovezile să prevaleze, chiar 

dacă explicațiile pseudoștiințifice sunt uneori mai atractive. 

În cadrul festivalului a fost prezentat și Raportul de cercetare al studiului Tânăr în 

Brașov, proiect finanțat e Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov și 

realizat de către o echipă de cercetători de la Universitatea Transilvania din 
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Brașov, formată din studenții masteranzi Alexander Tudose și Simona Toma, 

coordonați de conf. dr. Ana-Maria Cazan. Echipa UNITBV a prezentat nevoile și 

opiniile tinerilor din județul Brașov cu privire la timpul liber, calitatea vieții, 

implicarea civică, impactul pandemiei de COVID-19 asupra stării de bine, intenții 

antreprenoriale, educație, muncă, servicii dedicate tinerilor și altele, așa cum au 

reieșit din studiul derulat pe parcursul anului. Totodată, o echipă de masteranzi 

de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Andreea Cristina Brojbeanu, 

Andreea-Alexandra Petrescu, Anamaria Petrovici, Valentin Clain, Luminița Nițoi și 

Camelia Lucaci), coordonați de către mentorii de practică de la Fundația Hera, au 

derulat un program de creștere a stării de bine a angajaților din diverse 

organizații din Brașov, reprezentanții firmelor și ceilalți participanți fiind premiați 

în ultima zi a festivalului pentru implicarea lor în acest proiect 

• Blind Date with a Book 

A treia ediție a evenimentului Blind date with a book a fost organizat de studenții 

facultății în 11 mai 2022.  

• Noaptea cercetătorilor 

Facultatea de Psihologie și științele educației a fost prezentă și în anul 2022 la 

Noaptea cercetătorilor la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității 

Transilvania. Vizitatorii mici și mari au aflat de la cei mai pasionați cercetători ce 

înseamnă un test psihologic și cum poți să își dezvolte creativitatea. 

• Dialoguri despre educație  

Dialogurile despre educație au continuat cu teme actuale despre Educația în 

societatea digitalizată (martie 2022) și Importanța competențelor sociale și 

emoționale pentru dezvoltarea globală a copilului, dezbatere desfășurată cu 

ocazia  Zilei educației  (5 octombrie 2022). Profesorii care au participat la 

dezbateri împreuna cu studentii si absolvenți s-au bucurat de un schimb de idei 

care a condus la concluzia că educația și profesia didactică  oferă reperele 

valorice care ajută oamenii să mențină echilibrul sănătos între ratiune si emotie, 

între tehnologie si relația umană. 

Cursul on-line  (Profesorul ca model social) cu prof.univ. Georgeta Pânisoara de la 

Universitatea din București- mai 2022 

• Activități ale Centrului de consiliere și orientare în carieră  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) organizează și desfășoară 

periodic activități gratuite de consiliere psihologică, educațională și de carieră, cu 

scopul de a facilita studenților o acomodare mai ușoară la cerințele și dinamica 

mediului universitar și de a contribui la creșterea angajabilității și integrării lor pe 

piața forței de muncă.  

Pentru anul de referință, datele despre activitățile desfășurate și numărul de 

participanți, sunt surprinse în tabelul de mai jos:  
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Denumirea activității Participanți studenți din 

UNITBV 

Sesiuni de consiliere psihologică, educațională și de carieră 

(individuale și de grup) 

104 

Workshop Managementul timpului 62 

Workshop Gestionarea emoțiilor 133 

Workshop Învață să înveți – tehnici eficiente de învățare 19 

Zilele Carierei la UNITBV 107 

Studiu Analiza de nevoi ale studenților 141 

Studiu Decizia privind cariera 632 

Participanți proiect PepinTEEN Asociația Școala de Valori 32 

Participanți la activitatea de testare a intereselor profesionale 

(Noaptea cercetătorilor) 

aprox 100 

Voluntariat CCOC 50 

 

• Săptămâna PSI 

Săptămâna PSI este un eveniment dedicat psihologiei, organizat de Editura Trei 

în şase centre universitare din țară: Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Braşov şi 

Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației a organizat, în 

colaborare cu Editura Trei, la Librăria Cărtureşti, două noi ediții ale Săptămânii 

PSI la Braşov. 

Obiectivele activității: 

- Prezentarea unui public larg a unor teme actuale din psihologie, pornind de 

la cărți de psihologie de nivel ştiințific, de dezvoltare personală sau de 

popularizare, apărute recent. 

- Vizibilizarea facultății în comunitatea locală. 

- Stimularea intereselor publicului larg pentru cunoaşterea ştiințifică în 

domeniul psihologiei.  

- Implicarea/antrenarea participanților în dezbateri pe aceste teme. 

SĂPTĂMÂNA PSI  de toamnă 14-17 noiembrie 2022 

Temele abordate 

1. Stresul nostru cel de toate zilele - cum îl explicăm și cum îl abordăm, 

prezentată de conf. dr. Laura Teodora DAVID  

2. Despre viață, relații și emoții prin lentila neurodiversității, prezentată de 

conf. dr. Camelia TRUȚA 

3. Cum recunoaștem informațiile false? Mecanismele psihologice și efectele 

dezinformării, prezentată de prof. dr. Ana-Maria CAZAN și psiholog Roxana 

Elena STOICA 

4. Când se naște un copil, se naște și o mama, prezentată de conf. dr. Ramona 

HENTER. 
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SĂPTĂMÂNA PSI pentru cuplu & parenting, 20-24 februarie 2023 

1. Alegerea speranței și dăruirea iubirii necondiționate, prezentată de conf. dr. 

Laura Elena NĂSTASĂ și conf. dr. Ramona HENTER  

2. Meseria de părinte e grea. Despre burnoutul parental, prezentată de conf. 

dr. Laura Teodora David 

3. Certurile cu partenerul, o șansă pentru armonie?, prezentată de prof. dr. 

Mariela PAVALACHE-ILIE  

4. Iubirea și pierderea între prea devreme și prea târziu, prezentată de conf. 

dr. Daniela POPA   

 

• Alumni Days  

Tabelul de mai jos sintetizează activitățile ALUMNI desfășurate în facultate în 

perioada de raportare. 

Data evenimentului Invitați  

5 aprilie 2022  Eveniment AUTISM, întâlnire cu profesioniști și persoane  cu 
autism de la Asociația Copiii de Cristal  

24 iunie 2022   Revedere 10 ani promoția 2012 PIPP 

20 octombrie 2022 Alumni care profesează în străinătate (online): Marius Neagu 

(Suedia), Georgiana Leonat (Germania), Anca Ichim (Franța), 

Simona Tomozii (China) 

 

XIV. COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII ÎN SCOPUL FURNIZĂRII DE EXPERTIZĂ  

1 Conferențiar dr. Ana-Maria Cazan este reprezentantul Colegiului Psihologilor 

din România în cadrul European Federation of Psychology Association, în 

domeniul Psihologia educației. Totodată, a fost aleasă în  comitetul director al 

Asociației de Psihologie Industrial Organizațională.   

2 Conferențiar dr. Laura Elena Năstasă și-a continuat activitatea ca membră a 

Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională a Colegiului 

Psihologilor din România. 

3 Și-au continuat activitatea ca evaluatori în Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior prof. dr. Mariela Pavalache-Ilie și prof. dr. Doina 

Usaci. 

4 Lector dr. Iolanda Felicia Beldianu a activat și în perioada de raportare în 

Comisia județeană pentru egalitate de șanse ca vicepreședinte, în echipa 

intersectorială de monitorizare a cazurilor de violență domestică din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în Societatea pentru 

Educație Contraceptivă și Sexuală, în Rețeaua Națională „Impreună pentru 

Sănătatea Sânului", în Romanian Womens Lobby (filiala a European Womens 

Lobby). La nivel local, coordonează Rețeaua locală de intervenție 
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multidisciplinară în violența domestică CONNECTED Brașov și este președinta 

Asociației Pas Alternativ Brașov care militează împotriva violenței asupra femeii). 

5 Conf. dr. Daniela Porumbu este membru în comitetul științific al revistei 

Romanian Journal of Psychological Studies -RIPS și recenzor de lucrări științifice la 

conferința organizată anual. De asemenea, a participat la evenimente 

profesionale organizate de Institutul de Comunicare Gundl Kutschera din Viena în 

calitate de formator și formator de formatori.   

6 Lector dr. Cornelia Lazăr a colaborat cu Liceul Tehnologic Special Regina 

Elisabeta din București; Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Brașov și 

Asociația Nevăzătorilor, filiala Brașov. 

 

XIV. RELAȚIILE INTERNAȚIONALE  

Pentru încurajarea studenților să participe la programul de mobilități oferit prin 

Programul Erasmus Plus, au fost organizate întâlniri de informare „Erasmus 

Days” în 14.10.2022 si 28.02.2023. 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității 

Număr de persoane implicate 
Tip de 

mobilitate 

1. Profesori 
incoming 
(STA/ STT) 

1 profesor de la Muş Alparslan Üniversitesi 
(16.05.2022-19.05.2022) – STA  
1 profesor de la Kastamonu University (10.05.2022-
12.05.2022) - STT 

Erasmus + 

2. Profesori 
outgoing 
(STA) 

2 profesori la Jan Kochanowski University in Kielce, 
Polonia (09.05 - 13.05.2022) – STA 
2 profesori la  Mersin University, Turcia (16.05 -
20.05.2022) - STA 

Erasmus + 

3. Staff 
outgoing 
(STT) 

1 angajat la Universidad Politecnica de Valencia 
(23.05 - 27.05.2022) – STT 
1 angajat la Klaipeda University (02.05 - 06.05.2022) - 
STT 
1 angajat la Alanya HEP University (09.05 - 
13.05.2022) - STT 

Erasmus + 

4.  Studenți 
incoming 
(SMS) 

◘ 2 studenți de la Nuh Naci University, Turcia 
(licență) 

◘ 6 studenți de la Mersin University, Turcia (licență) 
◘ 2 studenți de la Mus Alparslan University, Turcia 

(licență) 
◘ 2 studenți de la Rumeli University, Turcia (licență) 
◘ 1 student de la UHradec Kralove University, Cehia 
◘ 1 student de la UPV/EHU, Bilbao, Spania  (licență) 
◘ 3 studenți de la Univ. Modena & Reggio Emilia, 

Italia (licență) 

Erasmus + 

5. Studenți 
outgoing  
(SMS și SMP) 

◘ 2 studenți (licență) la Jan Kochanowski University 
in Kielce, Polonia - SMS si SMP 

◘ 1 student (licență) la Univ. Gent, Belgia, SMS 
◘   1 student (licență) la Univ. I. Creanga, Chisinau, 

Moldova – SMS 

Erasmus + 
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◘ 1 student (licență) la South West University Neofit 
Rilski, Bulgaria - SMS 

◘ 1 student (licență) la Univ. ELTE, Budapesta, 
Ungaria – SMS 

◘ 1 student (master) la University of Malaya, SMS 

6.  Acorduri 
bilaterale 
existente în 
anul 2023 

◘ 34 acorduri cu universități din Europa  pentru 
mobilități de studiu, de predare și training, în 
programul KA103  

◘ 14 acorduri cu universități din țări partenere, în 
programul KA107 

◘ 7 acorduri cu universități din Europa pentru 
mobilități de practică pentru studenți (SMP) 

◘ 5 acorduri cu universități din țări partenere, în 
programul KA107 pentru mobilități de practică 
pentru studenți (SMP) 

Erasmus + 

 
Guest at Transilvania University 

In perioada 23-29 mai 2022 , Facultatea de Psihologie și Științele Educației i-a 

avut ca invitați pe o parte din membrii laboratorului Intergroup Relations and 

Political Behaviour Lab, coordonat de Huseyin Cakal,  profesor la Keele 

University. Însoțit de o echipă formată din trei doctoranzi, prof. Cakal a vizitat 

Universitatea Transilvania din Brașov și a prezentat activitatea laboratorului său 

membrilor comunității UNITBV, interesați de domeniul psihologiei sociale.   

Pe parcursul celor șase zile, invitații au prezentat studenților, masteranzilor și 

cadrelor de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și de la facultatea de 

Sociologie și Comunicare cele mai recente studii despre relațiile intergrup și 

atitudinile față de minorități. 

XV. DOTARILE MATERIALE 

Din fondurile proiectului ROSE PSR Student a fost achiziționat un ecran interactiv 

într-o sală de curs, au fost achiziționate teste psihologice pentru susținerea 

activităților de consiliere psihologică și dezvoltare personală a studenților și a 

fost dotat Centrul de Resurse cu aproximativ 15  titluri noi de cărți din domeniul 

psihologiei și științelor educației. 

 

Prezentul raport a fost prezentat Consiliului Facultății în ședința din 20 martie 

2023 și aprobat în unanimitate de cei șapte membri. 

 

Profesor dr. psih. Mariela Pavalache-Ilie  

Decan 


