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Proiect cu Ordinea de zi a Şedinţelor Senatului UVT  
în perioada ianuarie-iulie 2013  

 
 
17.01.2013 Şedinţă extraordinară 
1. Aprobarea componenței nominale a Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs 
în semestrul I al anului universitar 2012/2013 
2. Diverse 

2.1. Reorganizarea Biroului de Programe Comunitare (BPC) în cadrul Departamentului de Relații 
Internaționale (DRI) în conformitate cu organigrama UVT și Ordinul de Ministru nr. 
4284/07.06.2005 și completarea, conform prevederilor Ordinului de Ministru nr. 3223/08.02.2012, 
a Regulamentului UVT cu privire la recunoașterea perioadelor de studii sau de plasament 
efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 
2.2. Evaluarea departamentelor administrative și de resurse umane pentru optimizarea proceselor 
operaționale, a circuitului documentelor în vederea obținerii certificării ISO 9001 
2.3. Aprobarea solicitării Universității Sapienția din Cluj-Napoca, de a susține examenul de 
finalizare a studiilor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor, în sesiunile iunie 2013 și februarie 2014 pentru absolvenții specializării 
Marketing (Miercurea Ciuc) - 3 ani 

 
24.01.2013 Şedinţă ordinară 
1. Prezentarea proiectului Ordinei de zi a Şedințelor Senatului UVT în perioada ianuarie – iulie 2013 
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Departamentului pentru Managementul 
Calității din UVT şi a Planului operațional al Departamentului pentru Managementul Calității 2012-2013  
3. Aprobarea „Regulamentului de înființare, organizare şi funcționare a East European Centre for 
Research in Economics and Business” (E.C.R.E.B.), la propunerea Consiliului FEAA  
4. Aprobarea acordării unor grade didactice universitare pe perioadă determinată pentru specialişti 
netitularizați în învățământul superior, pe baza evaluării consiliilor facultăților 
5. Diverse:  

5.1. Discutarea candidaturii Domnului Prof. univ. dr. emerit Constantin Tulai pentru titlul onorific 
de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum (propusă de Prof. univ. dr. Ioan Talpoş – 
Preşedintele Senatului UVT) 
5.2. Discutarea candidaturii Domnului Academician Prof. univ. dr. Marius Andruh pentru titlul de 
Doctor Honoris Causa Scientiarum (propusă de Departamentul de Chimie al Facultății de Chimie, 
Biologie, Geografie)  
5.3. Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de examinare pentru mărirea notei 
5.4. Aprobarea susținerii examenului de licență de către candidații de la Universitatea Sapienția 
specializarea Marketing (Cluj-Napoca), de la Universitatea din Craiova - specializarea Economie 
Generală şi Comunicare Economică, şi de la Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative 
Bucureşti, Facultatea de Management, specializarea Management  
5.5. Aprobarea tarifelor utilizate pentru plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 
2012-2013 
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5.6. Aprobarea hotărârii Consiliului de Administrație al UVT nr. 1/22.01.2013, privind procedura de 
acordare a tichetelor de masă salariaților UVT 
5.7. Aprobarea propunerii de atribuire a numelui de „Amfiteatrul Ioan Mihai” pentru Amfiteatrul 
Mare al UVT 
5.8. Aprobarea organizării Şedințelor Senatului la ora 10.00 

 
20.02.2013 Şedinţă ordinară  
1. Aprobarea Planului Operațional al UVT pentru anul 2013 
2. Regulamentul activității profesionale a studenților 
3. Aprobarea acoperirii activității didactice la plata cu ora pe semestrul al II-lea al anului universitar 2012-
2013 
4. Criterii privind acordarea gradațiilor de merit  
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul de studii universitare de 
licență pentru anul universitar 2013/2014 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul de studii universitare de 
masterat pentru anul universitar 2013/2014 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul de studii universitare de 
doctorat pentru anul universitar 2013/2014 
8. Aprobarea constituirii „Centrului de Instruire şi Consultanță în Afaceri ACADEMICA”, la propunerea 
FEAA (fondatori: UVT şi Fundația FEAA) 
9. Calendarul şedințelor extraordinare privind conferirea titlurilor onorifice de D.H.C. în anul 2013 
10. Metodologia de elaborare a planurilor de învățământ 
11. Regulamentul activității de cercetare ştiințifică şi creație artistică 
12. Diverse 
 
06/07.03.2013 Şedinţă extraordinară 
1. Aprobarea titularizării pe posturile didactice ocupate prin concurs 
2. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice pentru semestrul al II-lea al anului universitar 
2012/2013 
3. Aprobarea Planului de achiziții şi de investiții pentru anul 2013 
4. Aprobarea ofertei educaționale a UVT pentru anul universitar 2013/2014 (dacă MEN ne va fi comunicat 
cifrele de şcolarizare) 
5. Diverse 
 
28.03.2013 Şedinţă ordinară 
1. Discutarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a 
studiilor universitare de licență pentru anul universitar 2012/2013 
2. Discutarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a 
studiilor universitare de masterat pentru anul universitar 2012/2013 
3. Discutarea şi aprobarea Raportului Rectorului UVT cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2012 
4. Aprobarea programului şi a evenimentelor festive ce vor avea loc cu ocazia Zilei Universității, 21 mai 
2013 
5. Discutarea şi aprobarea fişei de evaluare a cadrelor didactice  
6. Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Senatului 
7. Aprobarea acordării gradațiilor de merit 
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8. Discutarea şi aprobarea Statutului de organizare şi funcționare a Institutului de Cercetări Avansate de 
Mediu din cadrul UVT 
9. Diverse 
 
25.04.2013 Şedinţă ordinară 
1. Aprobarea acordării titlului de profesor emerit 
2. Aprobarea nivelului taxelor de studii, de cazare şi a altor taxe pentru anul universitar 2013-2014 
3. Discutarea propunerilor de modificări ale Cartei Universității 
4. Diverse 
 
21.05.2013 Şedinţă extraordinară – orele 10.00 
1. Conferirea titlurilor de profesor emerit 
2. Conferință magistrală rezervată 
3. Scurt spectacol artistic în onoarea laureaților UVT, cu participarea studenților şi cadrelor didactice ale 
Facultății de Muzică 
4. Vizionarea Expoziției de artă a cadrelor didactice şi studenților Facultății de Artă şi Design 
 
30.05.2013 Şedinţă ordinară „Vocea studenţilor” 
1. Şedință a Senatului consacrată analizei condițiilor de studiu, de cazare, privind bursele, mobilitățile 
studențeşti, relația cadru didactic–student etc. (cu un material întocmit de grupul studenților senatori şi 
alți studenți din UVT) 
2. Aprobarea Regulamentului de cazare a studenților pentru anul universitar 2013-2014 
3. Aprobarea structurii anului universitar 2013-2014 
4. Aprobarea componenței nominale a comisiilor de licență şi de susținere a disertațiilor la masterat 
5. Diverse 
 
27.06.2013 Şedinţă ordinară 
1. Analiza execuției bugetului de venituri şi cheltuieli al UVT, în perioada 1 octombrie 2012 – 31.05.2013 
2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul universitar 2012/2013 (dacă este 
cazul) 
3. Analiza stadiului realizării planului de investiții al UVT 
4. Regulile de bază pentru întocmirea Statelor de funcții şi de personal didactic pentru anul universitar 
2013-2014 
5. Criterii financiare pentru întocmirea statelor de funcții şi de personal didactic pentru anul universitar 
2013/2014 
6. Aprobarea componenței nominale a Comisiei de admitere la nivelul UVT şi a Comisiilor de admitere la 
nivelul facultăților 
7. Diverse 
 
18.07.2013 Şedinţă ordinară 
1. Aprobarea dimensiunii şi a numărului formațiilor de studiu pentru ciclurile de licență şi de masterat 
pentru anul universitar 2013-2014 
2. Metodologia de evaluare a performanțelor manageriale 
3. Diverse 


