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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 din data de 16.06.2020 (on-line: https://meet.google.com/upk-cwtv-

nza). 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 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la 

Universitatea de Vest din Timişoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.06.2020, cu privire la avizarea solicitării 

doamnei Ilinca Andreea – Corina, de la Facultatea de Sociologie și Psihologie. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.06.2020, cu privire la aprobarea 

Procedurii tehnice privind derularea examenelor de finalizare a studiilor. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.06.2020, cu privire la avizarea repartizării 

pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Anexele 3 ale Metodologiilor UVT privind organizarea și desfășurarea procesului 

de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență/masterat - 

admitere români de pretutindeni. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

componenței comisiilor pentru examen și pentru analiza și soluționare a contestațiilor la 

examenele de finalizare a studiilor. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

Contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de admitere 

la studii universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /16.06.2020, cu privire la avizarea  

repartizării locurilor pentru admiterea la studii universitare de doctorat 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

Programului anual de achiziții publice pentru 2020 (revizia 1) 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de încadrare în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Geografie a 

programului de studii universitare de masterat Geographic Information Systems. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /16.06.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare a programului postuniversitar ”Antreprenoriat în blockchain”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 16.06.2020 

on-line: https://meet.google.com/upk-cwtv-nza 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /16.06.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ 

Outgoing la Universitatea de Vest din Timişoara  

 

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

modificărilor la Regulamentul privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la 

Universitatea de Vest din Timişoara (ediția a IX-a) (Anexa 1). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.06.2020 

cu privire la avizarea solicitării doamnei Ilinca Andreea – Corina, de la Facultatea de 

Sociologie și Psihologie 

 

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

solicitării doamnei Ilinca Andreea – Corina, de la Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

specializarea Psihologie, promoția 2008-2011, de a susține examenul de licență la Universitatea 

HYPERION din București, în sesiunile aferente anului universitar 2019/2020 (Anexa 2). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.06.2020 

cu privire la aprobarea Procedurii tehnice privind derularea examenelor  

de finalizare a studiilor 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura tehnică privind derularea examenelor de 

finalizare a studiilor (Anexa 3).  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.06.2020 

cu privire la avizarea repartizării pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru 

românii de pretutindeni 

 

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

pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni (Anexa 4).  

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.06.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Anexele 3 ale Metodologiilor UVT privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

licență/masterat - admitere români de pretutindeni 
 

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

modificărilor la Anexele 3 ale Metodologiilor UVT privind organizarea și desfășurarea 
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procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

licență/masterat - admitere români de pretutindeni (Anexele 5.1 și 5.2); 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.06.2020 

cu privire la avizarea componenței comisiilor pentru examen și pentru analiza și soluționare a 

contestațiilor la examenele de finalizare a studiilor 
 

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

componenței comisiilor pentru examen și pentru analiza și soluționarea contestațiilor la 

examenele de finalizare a studiilor (Anexa 6). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.06.2020 

cu privire la avizarea Contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021  

 

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

Contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021 (Anexa 7). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.06.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021 

 

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

propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de 

admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021 (Anexa 8).  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /16.06.2020 

cu privire la avizarea  repartizării locurilor pentru admiterea la studii universitare de doctorat 

 

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

repartizare a locurilor pentru admiterea la studii universitare de doctorat (Anexa 9). 

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /16.06.2020 

cu privire la avizarea Programului anual de achiziții publice pentru 2020 (revizia 1) 

 

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

revizuite a Programului anual de achiziții publice pentru 2020 (revizia 1), bazată pe bugetul aprobat 

(Anexa 10.1 și 10.2); 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /16.06.2020 

cu privire la avizarea Raportului de încadrare în domeniul de studii universitare de masterat 

acreditat Geografie a programului de studii universitare de masterat Geographic Information 

Systems 

 

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

de încadrare în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Geografie a programului 

de studii universitare de masterat Geographic Information Systems, de la Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie, pentru a fi transmis către Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior (ARACIS) (Anexa 11). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /16.06.2020 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare a programului postuniversitar 

”Antreprenoriat în blockchain” 

 

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

de autoevaluare a programului postuniversitar ”Antreprenoriat în blockchain” (Anexa 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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