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In atenția, 

 

 

Senatului Universității de Vest din Timișoara 

Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Consiliului de Administrație al Universității de Vest din Timișoara 

 

 

 

Stimați colegi, 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscute Hotărârile Consiliului de Administrație al Universității de Vest din 

Timișoara, adoptate în ședința extraordinară din data de 11.09.2020. Prezentele Hotărâri și anexele 

aferente pot fi accesate la adresa: http://www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-

hotarari/ 

 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /11.09.2020, cu privire la avizarea 

șcenariului pentru desfășurarea procesului educațional în UVT în semestrul I al anului 

universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.09.2020, cu privire la avizarea 

Metodologei de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de 

studii postuniversitare la universitatea de vest din timișoara (ediția a III-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Institutului de cercetări 

avansate de mediu ICAM-UVT (ediția a II-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.09.2020, cu privire la avizarea 

numirii domnului Director Ec. Vlad Petcu în calitate de responsabil coordonare 

activități de prevenire a infecției cu SARS - COV 2, la nivelul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.09.2020, cu privire la numirea 

doamnei prof. univ. dr. Daniela Zaharie în Consiliul de admistrație a Institutului E-

Austria 

 
 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința extraordinară din data de 11.09.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /11.09.2020 

cu privire la avizarea șcenariului pentru desfășurarea procesului educațional în UVT în 

semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

șcenariului privind desfășurarea procesului didactic în UVT, în semestrul I al anului universitar 

2020-2021, care se va desfășura în acord cu propunerile transmise de către facultăți și certificate 

de hotărârile Consiliilor de facultate.  
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.09.2020 

cu privire la avizarea Metodologei de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a 

programelor de studii postuniversitare la universitatea de vest din timișoara (ediția a III-a) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

Metodologei de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de studii 

postuniversitare la universitatea de vest din timișoara, ediția a III-a, elaborată de către 

Departamentul de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (Anexa 1); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Institutului de cercetări avansate de mediu ICAM-UVT (ediția a II-a) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Institutului de cercetări 

avansate de mediu ICAM-UVT (ediția a II-a) (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.09.2020 

cu privire la avizarea numirii domnului Director Ec. Vlad Petcu în calitate de 

responsabil coordonare activități de prevenire a infecției cu SARS - COV 2, 

 la nivelul UVT 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

numirii domnului Director Ec. Vlad Petcu în calitate de responsabil coordonare activități de 

prevenire a infecției cu SARS - COV 2, la nivelul UVT, în conformitate cu Ordinul 

5487/1494/2020.  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.09.2020 

cu privire la numirea doamnei prof. univ. dr. Daniela Zaharie în Consiliul de admistrație a 

Institutului E-Austria 

 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat numirea doamnei prof. univ. dr. Daniela Zaharie în 

Consiliul de admistrație a Institutului E-Austria în locul domnului pofesor univ. dr. Ștefan 

Mărușter.  
 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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