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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 17.01.2020. 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 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

modificarilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la UVT 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

modificarilor la Regulamentul privind statele de funcții și normele universitare, ediția 

a VI-a 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în programe postdoctorale 

ȋn cadrul Instituției organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea de 

Vest din Timişoara (IOSUD-UVT) 2020 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a 

programelor de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara” 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de perfecționare: “Tehnologii Web Aplicate” 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare a programul de studii postuniversitare de calificare 

Biblioteconomie, științele informării și documentării 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /17.01.2020, cu privire la avizarea 

modificării Structurii anului universitar 2019-2020, pentru anii terminali, pentru 

facultățile cu profile specific didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17.01.2020 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /17.01.2020 

cu privire la avizarea modificarilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la UVT 

 

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

modificărilor la articolul 6, alineatul (1) al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la UVT, ca urmare a 

publicării în Monitorul Oficial al României nr. 13/10.01.2020 a Ordinului Ministrului Educației 

și Cercetării nr. 5664/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare 

și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin OMENCȘ nr. 

6125/2016 (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /17.01.2020 

cu privire la avizarea modificarilor la Regulamentul privind statele de funcții și normele 

universitare, ediția a VI-a 
 

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

modificărilor la articolul 19, alineatul (4) al Regulamentului privind statele de funcții și 

normele universitare, ediția a VI-a (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /17.01.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

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

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

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021 (Anexa 3) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /17.01.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

programe postdoctorale ȋn cadrul Instituției organizatoare de studii universitare de doctorat - 

Universitatea de Vest din Timişoara (IOSUD-UVT) 2020 

 

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

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în programe postdoctorale ȋn 

cadrul Instituției organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea de Vest din 

Timişoara (IOSUD-UVT) 2020 (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /17.01.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și 

raportare a programelor de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara” 

 

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

modificărilor la Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a 

programelor de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara” (Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /17.01.2020 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea 

programului de studii postuniversitare de perfecționare: “Tehnologii Web Aplicate” 

 

 

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

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de perfecționare: “Tehnologii Web Aplicate” (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /17.01.2020 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare a programul de studii postuniversitare de 

calificare Biblioteconomie, științele informării și documentării 

 

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

Raportului de autoevaluare a programul de studii postuniversitare de calificare 

Biblioteconomie, științele informării și documentării.(Anexa 7) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /17.01.2020 

cu privire la avizarea modificării Structurii anului universitar 2019-2020, pentru anii terminali, 

pentru facultățile cu profile specific didactice. 

 

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

modificării Structurii anului universitar 2019-2020, pentru anii terminali, pentru facultățile cu 

profile specific didactice, în vederea participării absolvenților UVT, promoția 2020, la 

examenele de titularizare din învățământul preuniversitar. Pentru facultățile care solicită acest 

lucru structura anului universitar se modifică astfel: 

- activitate didactică:  

o 24.02.2020 - 10.04.2020 (7 săptămâni) 

o 20.04.2020 - 29.05.2020 (6 săptămâni) 

- sesiune BI, aferentă semestrului II:  

o 30.05.2020 - 22.06.2020 (3 săptămâni) 

- sesiune BII, aferentă semestrului II:  

o 23.06.2020 - 28.06.2020 (6 zile) 

- sesiunea C, aferentă semestrelor I si II, inclusiv examene din anii anteriori:  

o 29.06. - 5.07.2020 (1 săptămâni) 

- examene de finalizare de studii, examen final An pregătitor:  

o 6.07.2020 - 12.07.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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