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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 21.02.2020. 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 /21.02.2020, cu privire la avizarea 

Listei candidaților declarați câştigători la concursurile pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante aferente semestrului I al anului universitar 2019-2020 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.02.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență - anul universitar 

2020-2021 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.02.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat - anul universitar 

2020-2021 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.02.2020, cu privire la 

aprobarea bugetului și a calendarului pentru stabilirea salariilor diferențiate aferente 

perioadei 01.04.2020-31.03.2021 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  

website:%20http://www.uvt.ro/
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN 

TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 21.02.2020 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /21.02.2020 

cu privire la avizarea Listei candidaților declarați câştigători la concursurile pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante aferente semestrului I al anului 

universitar 2019-2020 

 

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

Listei candidaților declarați câştigători la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și 

de cercetare vacante aferente semestrului I al anului universitar 2019-2020 (Anexa 1) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.02.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență - anul 

universitar 2020-2021 

 

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

Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență - anul universitar 2020-2021 

(Anexa 2) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.02.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat - anul 

universitar 2020-2021 

 

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

Metodologiei UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat - anul universitar 2020-

2021 (Anexa 3) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.02.2020 

cu privire la aprobarea bugetului și a calendarului pentru stabilirea salariilor 

diferențiate aferente perioadei 01.04.2020-31.03.2021 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat bugetul și a calendarul pentru stabilirea salariilor 

diferențiate aferente perioadei 01.04.2020-31.03.2021 (Anexa 4) 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 

website:%20http://www.uvt.ro/

