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Prezentul raport este întocmit de către echipa Centrului de Dezvoltare Academică (CDA) al
Universității de Vest din Timișoara (UVT) pentru a prezenta situația vizibilității online a planurilor de
învățământ și a fișelor de disciplină aferente programelor de studiu derulate în cadrul UVT. Rezultatele
evidențiate de prezentul raport sunt conforme cu informațiile existente pe site-urile celor 11 facultăți
ale UVT la data de 28 iulie 2016.
Metodologia de analiză utilizată
Pentru fiecare facultate a fost studiat site-ul conform unui algoritm de analiză. Ca atare, analiza
a inclus următorii pași: a) accesarea site-ului facultății prin link-ul existent pe site-ul central al UVT; b)
identificarea paginilor ce prezintă planurile de învățământ și fișele disciplinelor; c) descărcarea
documentelor aflate pe site; d) analiza compatibilității dintre planurile de învățământ și fișele de
disciplină existente pe site. Analiza realizată a fost una de factură exclusiv cantitativă urmărind dacă
toate fișele de disciplină aferente planurilor de învățământ sunt afișate pe site-urile facultății și pot fi
accesate. Această analiză s-a realizat pentru toate programele de studii (licență și master) ofertate de
facultățile universității. Tabelul T1. prezintă datele analizei. Pentru prezentarea datelor a fost utilizat
codul x care indică lipsa documentului de pe site. În cazul în care au fost constate altfel de situații,
acestea au fost specificate în clar. Ca atare, în tabelul T1 sunt prezentate exclusiv acele situații care
necesită îmbunătățiri, cele în care planurile de învățământ și/sau fișele de disciplină sunt încărcate pe
site, iar accesul la aceste documente nu ridică probleme, nu sunt semnalate în tabel.
Tabelul T1. Analiza planurilor de învățământ și a fișelor de disciplină
Facultate

Fișa disciplinei

Plan de învățământ

Observații

Licență - x

- planurile de învățământ pentru
ciclul masteral sunt puse și
pentru cel de licență.
- chimie_licență: planul de
învățământ apare la fișa
disciplinei.
- ecologie_licență: lipsesc fișele
disciplinelor aferente anilor I, II.
- chimie criminalistică_master:
lipsesc fișele disciplinelor
aferente anului II.
- tehnici de analiză
chimică_master: fișa disciplinei
pentru produse farmaceutice nu
poate fi accesată.
- administrație publică_licență:

Arte și Design

Chimie,
Biologie
Geografie

Licență
Chimie – x
Ecologie (An I,II) – x
Master
Chimie criminalistică (An II) – x

Licență

Ecologie – vechi
Biochimie – vechi
Geografie - vechi
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Administrație publică – x
Drept

FEAA

Master
Dreptul afacerilor – x
Științe penale – x
Drept administrativ – x
Carieră judiciară – x
Dreptul Uniunii Europene – x
Contencios Administrativ - x
Master
Lipsesc fișele disciplinelor de la
toate specializările – x

Educație Fizică
și Sport

Fizică

Administrație publică –
x

lipsesc atât fișele disciplinelor,
cât și planurile de învățământ.
- la toate specializările de
master lipsesc fișele
disciplinelor, însă planurile de
învățământ sunt postate.

- la toate specializările de
master lipsesc fișele
disciplinelor, însă planurile de
învățământ sunt postate.
- atât fișele disciplinelor, cât și
planurile de învățământ sunt în
regulă.

Licență
FIZICĂ: Prelucrarea datelor
fizice – x
Arhitectura calculatoarelor-x
Fizică generală – x
Introducere în programare și
utilizarea calculatorului - curs
practic – x
Modelarea numerică a
proceselor biologice – x
FIZICĂ INFORMATICĂ:
Prelucrarea datelor fizice – x
Arhitectura calculatoarelor-x
Fizică generală – x
Introducere în programare și
utilizarea calculatorului - curs
practic – x
Modelarea numerică a
proceselor biologice – x
Grafică asistată de calculator -x
FIZICĂ MEDICALĂ: Prelucrarea
datelor fizice – x
Arhitectura calculatoarelor-x
Fizică generală – x
Introducere în programare și
utilizarea calculatorului - curs
practic – x
Modelarea numerică a
proceselor biologice – x
Biofizică generală - x
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Bioinformatică și statistică
medicală – x

Litere, Istorie și
Teologie

Master
Astrophysics, elementary
particles and computational
physics – x
Imagistică medicală clinică – x
Aplicații ale cristalelor laser– x
Elemente de fizica radiațiilor și
dozimetrie cu aplicații în
radioterapie – x
Aplicații ale microundelor în
medicină - x
Magnetic active materials - x
Laser crystals – x
Anul II - Physics and
Technology of Advanced
Materials – x
Licență
Limba și Literatura Latină – x
Limbi moderne aplicate
(discipline transversale) – x
Master
Teologie ortodoxă - x

- physics and technology of
advanced materials_master an
II: lipsesc fișele disciplinelor.

LLL – x
Limbi moderne aplicate
–x

Teologie ortodoxă - x

Matematică și
Informatică
Muzică și
Teatru

Licență
Interpretare muzicală – canto –
x
Pedagogie muzicală – x
Actorie – lb română - x
Actorie – lb germană - x
Master
Stilistica interpretării muzicale
–x

- Limba și Literatura
Latină_licență: fișele
disciplinelor și planurile de înv.
nu pot fi accesate.
- Limbi moderne aplicate
(discipline
transversale)_licență: fișele
disciplinelor și planurile de înv.
nu pot fi accesate. (404 NOT
FOUND).
- Teologie ortodoxă_master: în
secțiunea planurilor de
învățământ se regăsesc alte
planuri decât cele aferente
teologiei.
- atât fișele disciplinelor, cât și
planurile de învățământ sunt în
regulă.

Interpretare muzicală –
canto – x (404 NOT
FOUND)
Actorie – lb română - x
Actorie – lb germană - x
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Sociologie și
Psihologie

Științe Politice,
Filosofie și
Științe ale
Comunicării

Asistență Socială – x
Sociologie – x
Psihologie

Administrație Publică – x
Comunicare și Relații Publice –
x
Filosofie – x
Jurnalism – x
Publicitate – x
Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene_ro – x
Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene_germană – x
Științe ale Informării și
Documentării – x
Științe Politice – x

Asistență Socială – x
Sociologie – x

- Sociologie_Resurse
Umane_licență_master: nu pot
fi accesate.
- butoanele aferente fiecărei
facultăți (+) nu sunt active.
- Adina Dumitru, Mugur
Ciumăgean – nu au fișele
disciplinelor.
- Ramona Bran, Andrei Rusu –
nu se deschid fișele
disciplinelor.

Administrație Publică x
Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene_ro x
Relaţii Internaţionale şi
Studii x
Europene_germană x
Științe Politice x

Datele din tabelul T1 evidențiază faptul că, exceptând două facultăți (Facultatea de Matematică
și Informatică, Facultatea de Educației fizică și sport), în cazul tuturor celorlalte nouă, sunt identificate
trei tipuri de situații: a) documentele nu sunt postate pe site-urile facultăților; b) sunt încărcate
documente diferite și c) documentul apare încărcat, dar nu poate fi accesat. Totodată, se observă faptul
că fiecare facultate are propriul algoritm de prezentare a fișelor disciplinelor. Astfel, unele facultăți
prezintă fișele grupându-le pe programe de studii, iar altele pe cadre didactice. Designul paginilor în
care sunt încărcate aceste documente poartă, de asemenea, amprenta fiecărei facultăți.
Prezentul raport și-a propus identificarea gradului de vizibilitate al documentelor curriculare
(planuri de învățământ și fișe ale disciplinelor) pe site-urile celor 11 facultăți ale UVT. În urma
analizei, se impun următoarele concluzii și recomandări:



Facultatea de Arte și Design:
o încărcarea pe site a planurilor de învățământ pentru ciclul de licență.
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie:
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru Chimie_licență, Ecologie_licență (An I, II),
Chimie criminalistică_master (An II);
o actualizarea planurilor de învățământ pentru Ecologie, Biochimie și Geografie.
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o pentru disciplina Produse farmaceutice_master, fișa disciplinei nu poate fi accesată, se
impune corectarea acestei erori.
Facultatea de Drept:
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurile de învățământ pentru
Administrație publică_licență;
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru următoarele programe masterale: Dreptul
afacerilor, Științe penale, Drept administrativ, Carieră judiciară, Dreptul Uniunii
Europene, Contencios Administrativ.
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor:
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru toate programele masterale.
Facultatea de Fizică:
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru următoarele discipline aferente ciclului de licență:
 FIZICĂ: Prelucrarea datelor fizice, Arhitectura calculatoarelor, Fizică generală,
Introducere în programare și utilizarea calculatorului - curs practic, Modelarea
numerică a proceselor biologice.
 FIZICĂ INFORMATICĂ: Prelucrarea datelor fizice, Arhitectura
calculatoarelor, Fizică generală, Introducere în programare și utilizarea
calculatorului - curs practic, Modelarea numerică a proceselor biologice,
Biofizică generală, Bioinformatică și statistică medicală.
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru următoarele discipline aferente ciclului masteral:
Astrophysics, elementary particles and computational physics, Imagistică medicală
clinică, Aplicații ale cristalelor laser, Elemente de fizica radiațiilor și dozimetrie cu
aplicații în radioterapie, Aplicații ale microundelor în medicină, Magnetic active
materials, Laser crystals.
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru programul masteral Physics and technology of
advanced materials (An II).
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie:
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru Limba și
Literatura Latină și Limbi Moderne Aplicate (discipline transversale).
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru Teologie
ortodoxă_master.
Facultatea de Muzică și Teatru:
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru
Interpretare Muzicală – canto_licență.
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru Actorie
limba germană, Actorie limba română_licență.
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru Pedagogie Muzicală_licență.
o încărcarea fișelor disciplinelor pentru Stilistica Interpretării Muzicale_master.
Facultatea de Sociologie și Psihologie:
o încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru Asistență
Socială și Sociologie.
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării:
o Încărcarea atât a fișelor disciplinelor, cât și a planurilor de învățământ pentru
Administrație Publică, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene_ro, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene_germană, Științe Politice.
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o Încărcarea fișelor disciplinelor pentru Comunicare și Relații Publice, Filosofie,
Jurnalism, Publicitate, Științe ale Informării și Documentării.

Considerând setul de concluzii, avansăm următoarele recomandări cu caracter operațional,
menite să crească gradul de vizibilitate al documentelor curriculare supuse analizei pe site-urile
facultăților UVT și facilitarea accesului studenților la aceste documente.
 Organizarea fișelor disciplinelor și a planurilor de învățământ într-o manieră standard,
valabilă pentru toate facultățile, respectând un algoritm de genul:
Prezentarea specializării → Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor conform
RNCIS → Program de studiu → Planul de învățământ → An de studiu → Fișele
disciplinelor.
 Pentru a evita confuziile legate de accesul la fișele disciplinelor pe site, mai ales pentru
studenții din anul I sau pentru studenții aspiranți ai universității, se recomandă încărcarea
conform punctului 2, și nu în funcție de fiecare profesor și disciplinele predate de acesta.
 Trimiterea unei adrese din partea Pro-rectoratului către fiecare din cele 9 facultăți în
cazul cărora s-au identificat incompatibilități prin care să se solicite remedierea
incompatibilităților evidențiate în prezentul raport.

Timișoara,

Data,
25 august 2016

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, Cam. 605B, 300223 Timişoara, România.
Tel.: +4 0256-592.721.
www.cda.uvt.ro.

