
 

SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII 

 

pentru mandatul de membru în Consiliul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii 

de Vest din Timişoara 

 

Subsemnatul PRIBAC GHEORGHE SORIN, conferenţiar universitar doctor în cadrul 

Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Sociologie al Universităţii de Vest 

din Timişoara, candidez pentru calitatea de membru în Consiliul Facultăţii de Sociologie și 

Psihologie, mandatul 2020-2024. 

 

Punctual, în mandatul 2020-2024, îmi propun să ating următoarele obiective: 

 

1. Consolidarea cooperării interdepartamentale, în vederea unei și mai bune 

funcționări a programului Erasmus+, (atât incoming, dar mai ales outgoing) prin 

identificarea unor mecanisme de încurajare a studenților de la toate 

departamentele de a se înrola pentru mobilități Erasmus și organizarea regulată a 

unor întâlniri cu studenții facultății. Nu în ultimul rând, realizarea unor contacte 

directe cu coordonatori departamentali Erasmus de la universitățile partenere din 

străinătate; 

2. Creșterea gradului de implicare al studenților în activitatea de cercetare prin 

încurajarea funcționării cercurilor științifice studențești, precum și a publicării 

lucrărilor de licență/disertație valoroase; 

3. Implicarea directă în promovarea programelor de studii ale Facultății de Sociologie și 

Psihologie, prin creșterea vizibilității în rândul liceenilor - potențiali candidați și 

atragerea unui număr cât mai mare de absolvenți de liceu; 

4. Reprezentarea și apărarea intereselor specializării Sociologie, la nivelul Facultății, în 

condițiile în care sunt și responsabilul specializării la nivel departamental; 

5. Promovarea valorilor și principiilor democratice, ale eticii și deontologiei 

profesionale. 

 



Pe parcursul unei activităţi neîntrerupte, de peste 20 de ani, în cadrul Facultăţii de 

Sociologie şi Psihologie, consider că am dobândit experienţa necesară participării în forumul 

ştiinţific şi organizatoric al facultăţii noastre, beneficiind de sprijinul colegilor în numeroase 

secvenţe ale cotidianului academic, în cadrul unei munci de echipă, în care singurul interes a 

fost atingerea scopului convenit iniţial. În continuare, consider că acest stil de lucru, care 

presupune implicarea personală pentru reuşita comună este singurul care va da motivaţia 

necesară membrilor consiliului facultăţii. 

 

 

Timişoara, 

14.11.2019 
Conf.univ.dr. Pribac Gheorghe Sorin 

 



  Curriculum vitae 
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INFORMAŢII PERSONALE Gheorghe-Sorin Pribac  
 

 str. Eugen Cuteanu nr. 3, bl. C3, ap. 12 A, 300536 Timisoara (Romania)  

 (+40)764318963     

 sorin.pribac@e-uvt.ro  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

01/05/2008–Prezent  Conferențiar universitar / Departamentul de Sociologie / Facultatea de Sociologie 
și Psihologie 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

Post de predare universitară 

12/12/2018–Prezent Responsabil activități practice laborator specializări comune/Proiect POCU ”Fii un 
student pregătit pentru jobul dorit - Start Job!” ID 107274 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

Activități de coordonare: stagii de practică ale studenților 

01/08/2015–31/12/2015 Responsabil practică / COR 235104 (expert învățământ) / Proiect 
POSDRU/189/2.1/G/156168 Practica pentru studenții în științe sociale 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

Activități de coordonare: stagii de practică ale studenților 

2003–2008 Lector universitar / Departamentul de Sociologie / Facultatea de Sociologie și 
Psihologie 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

Post de predare universitară 

2001–2003 Asistent universitar 

Departamentul de Sociologie / Facultatea de Sociologie și Psihologie, Timișoara (Romania)  

Post de seminarizare 

1998–2001 Preparator universitar / Departamentul de Sociologie / Facultatea de Sociologie și 
Psihologie 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

Post de seminarizare 

1998–2005 Doctor în istorie  

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

2011–2012 Curs postuniversitar: Învăţământul centrat pe student – strategii de 
proiectare, implementare şi evaluare instituţională 

 

Universitatea din București, București (Romania)  

2006–2008 Masterat în Managementul și Sociologia Instituțiilor Politice și  
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ALTE CURSURI DE FORMARE: 
 

1. (2015): MATRICEA CNCIS DE DESCRIERE A CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, TIMIȘOARA, 25-27 MARTIE 2015 

2. (2010): PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRAINING  ÎN AUTORAT ŞTIINȚIFIC, TIMIŞOARA, AUGUST 2010, DIPLOMA NR. 97 

3. (2002): TEACHING RESEARCH  METHODS TO STUDENTS OF POLITICAL/EUROPEAN STUDIES, CONSILIUL BRITANIC DIN BUCUREŞTI, 
IANUARIE 2002; 

4. (2001): Stimulation of the Learner’s Autonomy and Self-Assessment Learning, Universidade de Aveiro (Portugalia), martie 
2001; 

5. (2001): How Adults Learn, How to Teach Adults: Methods in Adult Education. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, 
Frankfurt am Main (Germania), ianuarie 2001. 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

Administrative 

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

1992–1997 Studii de licență: Istorie - Limba și literatura germană  

Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (Romania)  

1988–1992 Studii liceale / Diplomă de Bacalaureat  

Grupul Școlar Industrial Electrotimiș, Timișoara (Romania)  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

germană C2 C2 C2 C2 C2 

 Diplomă de licență în limba și literatura germană  

engleză C1 C1 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare Bune competențe de comunicare interpersonală și de grup, de comunicare academică scrisă și orală, 
aptitudini dobândite în 20 de ani de activitate didactică universitară neîtreruptă. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Abilități și competențe dobândite În calitate de coordonator al lucrărilor de licenţă şi de disertaţie ale 
studenţilor, precum şi a activităţilor extracurriculare ale acestora. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Aptitudini dobândite prin participarea la o serie de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, în 
domeniul sociologiei, antropologiei şi educaţiei adulţilor [Frankfurt am Main (Germania), Aveiro 
(Portugalia), Bilbao (Spania), Copenhaga (Danemarca), Budapesta (Ungaria)]. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul, Pribac Gheorghe Sorin, conferenţiar universitar doctor la 

Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, declar pe proprie 

răspundere că nu am colaborat niciodată cu organele de securitate sau cu alte servicii 

secrete, nici în perioada comunistă, până în anul 1989, nici ulterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Timişoara, 
14.11.2019 

Conf.univ.dr. Pribac Gheorghe-Sorin 

 

 

 


