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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 21.07.2020. 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 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

Regulamentului de cazare în căminele UVT, an universitar 2020/2021 și a Contractului 

de închiriere. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

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

licență/masterat pentru anul universitar 2020-2021. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la structura comisiilor de ocuparea a posturilor didactice, de soliționare a 

contestațiilor și de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 
la Universitatea de Vest din Timișoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de organizare a unei sesiuni de examene extraordinare ”D”, în perioada 7-9 

septembrie 2020. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență Finanțe 

și bănci (formă de învățământ cu frecvență). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență Finanțe 

și bănci (în limba engleză) (formă de învățământ cu frecvență). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență 

Management (formă de învățământ cu frecvență). 

website:%20http://www.uvt.ro/
http://www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-hotarari/


 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: carmen.babaita@e-uvt.ro 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

înființării programelor de studii universitare de masterat didactic în domeniile de studii 

universitare de licență Biologie, Chimie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /21.07.2020, cu privire la avizarea 

modului de organizare a programelor de studii universitare de masterat didactic. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /21.07.2020, cu privire la 

avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Artis 

domnului profesor universitar Stoichiță Victor Ieronim. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /21.07.2020, cu privire la 

aprobarea propunerii DRU privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /21.07.2020, cu privire la 

aprobarea altor taxe universitare pentru anul universitar 2020-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21.07.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /21.07.2020 

cu privire la avizarea Regulamentului de cazare în căminele UVT, an universitar 2020/2021 

și a Contractului de închiriere 

 

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

Regulamentului de cazare în căminele UVT, an universitar 2020/2021 și a Contractului de 

închiriere (Anexele 1.1 și 1.2.). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.07.2020 

cu privire la avizarea Avizarea Metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și 

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

studii de licență/masterat pentru anul universitar 2020-2021  

 

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

indicatorilor tehnico-economici actualizați, în conformitate forma actualizată a documentației 

tehnico-economice a proiectului ”Reabilitarea acoperişului şi faţadelor Facultăţii de Chimie, 

Biologie şi Geografie” - cod SMIS 119832 (Anexele 2.1 și 2.2.). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.07.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la structura comisiilor de ocupare a posturilor 

didactice, de soliționare a contestațiilor și de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor 

minimale legate de activitatea științifică de către candidații la concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-

2020 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

propunerilor de modificare la: 

- comisiile pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din 

semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest din Timișoara 

(Anexa 3); 

- comisiile de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea 

de Vest din Timișoara (Anexa 4); 

- comisiile de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale legate de activitatea 

științifică de către candidații la concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest din 

Timișoara (Anexa 5). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.07.2020 

cu privire la avizarea propunerii de organizare a unei sesiuni de examene 

extraordinare ”D”, în perioada 7-9 septembrie 2020 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea de organizare a unei sesiuni de 

examene extraordinare ”D”, cu o taxă de 250 Ron/examen, în perioada 7-9 septembrie 2020, 

pentru studenții din anii terminali ai ciclurilor de studii universitare de licență și de masterat, în 

care fiecare student va putea susține cel mult 3 examene. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.07.2020 

cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă a programului de studii 

universitare de licență Finanțe și bănci (formă de învățământ cu frecvență) 

 

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

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență Finanțe și 

bănci (formă de învățământ cu frecvență), la propunerea Facultății de Economie și de 

Administrare a Afacerilor, în vederea transmiterii sale către ARACIS pentru îndeplinirea 

procedurilor de evaluare externă periodică – Anexa 6: 

https://drive.google.com/file/d/1wpdvS9mcMS3u8tP_Te7FbG-4MWDosyLs/view?usp=sharing. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.07.2020 

cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de 

licență Finanțe și bănci (în limba engleză) (formă de învățământ cu frecvență) 

 

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

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență Finanțe și 

bănci (în limba engleză) (formă de învățământ cu frecvență), la propunerea Facultății de 

Economie și de Administrare a Afacerilor, în vederea transmiterii sale către ARACIS pentru 

îndeplinirea procedurilor de evaluare externă periodică – Anexa 

7_https://drive.google.com/file/d/1qokLqUTdf0uticKos4EExhYL0LuYPBM9/view?usp=sharing 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.07.2020 

cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de 

licență Management (formă de învățământ cu frecvență) 

 

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

Raportului de evaluare internă a programului de studii universitare de licență Management 

(formă de învățământ cu frecvență), la propunerea Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor, în vederea transmiterii sale către ARACIS pentru îndeplinirea procedurilor de 

evaluare externă periodică Anexa 8 - https://drive.google.com/file/d/17ihVO1Ko-

HdaIGl34qTjz6Fm7H3JRJ65/view?usp=sharing. 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.07.2020 

cu privire la avizarea înființării programelor de studii universitare de masterat didactic 

în domeniile de studii universitare de licență  

Biologie, Chimie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie 

 

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

propunerii de înființare a programelor de studii universitare de masterat didactic în domeniile de 

studii universitare de licență Biologie, Chimie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie, cu 

încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Științe ale educației 

(Anexa 9.1 și 9.2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /21.07.2020 

cu privire la avizarea modului de organizare a programelor de studii universitare de 

masterat didactic 
 

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

modului de organizare a programelor de studii universitare de masterat didactic, astfel: 

programele de studii universitare de masterat didactic se vor organiza sub coordonarea 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), într-un parteneriat cu 

facultățile UVT, cu înmatricularea studenților la facultățile care gestionează programele de 

studii universitare de licență în domeniul de studii universitare de licență al cărora sunt 

organizate programele de studii universitare de masterat didactic.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /21.07.2020 

cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

Artis domnului profesor universitar Stoichiță Victor Ieronim 
 

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

propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Artis domnului profesor 

universitar Stoichiță Victor Ieronim de la Universitatea din Fribourg, la propunerea Facultății 

de Arte și Design (Anexele 10.1, 10.2, 10.3).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /21.07.2020 

cu privire la aprobarea propunerii DRU  

privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020 
 

Consiliul de Administrație a aprobat propunerea DRU privind acordarea voucherelor de 

vacanță în anul 2020, cu respectarea normelor și legislației în vigoare (Anexa 11). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /21.07.2020 

cu privire la aprobarea altor taxe universitare pentru anul universitar 2020-2021  

 

Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul altor taxe universitare pentru anul 

universitar 2020/2021 (Anexa 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 

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

