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 Nr. înregistrare  


 

 
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 ordinară din data de 15.12.2020. 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 /15.12.2020, cu privire la avizarea 

revocării parțiale a conținutului listei studenților doctoranzi exmatriculați începând cu 

01 octombrie 2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.12.2020, cu privire la aprobarea 

alocării statutului de ”bursier UVT” studenților internaționali, cetățeni din state terțe UE, 

admiși la studii în anul universitar 2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.12.2020, cu privire la avizarea statului 

de funcții al Centrului de Educație Continuă și Învățământ la Distanță al Facultății de 

Economie și de Administrare a Afacerilor 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.12.2020, cu privire la avizarea 

componențelor comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.12.2020, cu privire la avizarea 

componențelor comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.12.2020, cu privire la avizarea 

componențelor comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale legate 

de activitatea științifică de candidații la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în semestrul I al anului 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 15.12.2020 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /15.12.2020 

cu privire la avizarea revocării parțiale a conținutului listei studenților doctoranzi exmatriculați 

începând cu 01 octombrie 2020 

 

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

CSUD de revocare parțială a conținutului Anexei 3C (reprezentând lista studenților doctoranzi 

exmatriculați începând cu 01 octombrie 2020, la Hotarârea nr 22 a Senatului UVT din 08.10.2020) în 

baza solicitării nr. 58861/17.11.2020 a doctorandei Neagoe Ana, în domeniul Drept, în sensul 

reînmatriculării acesteia. 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.12.2020 

cu privire la aprobarea alocării statutului de ”bursier UVT” studenților internaționali, cetățeni din 

state terțe UE, admiși la studii în anul universitar 2020 

 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat solicitarea DRI privind alocarea statutului de ”bursier UVT” 

studenților internaționali, cetățeni din state terțe UE, admiși la studii în anul universitar 2020 și 

acordarea unei burse, echivalentul în lei a sumei de 65 euro/lună, studenților cuprinși în anexele 

2 și 3. (Anexa 1 și Anexa 2) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.12.2020 

cu privire la avizarea statului de funcții al Centrului de Educație Continuă și Învățământ la Distanță al 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 

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

funcții al Centrului de Educație Continuă și Învățământ la Distanță al Facultății de Economie și 

de Administrare a Afacerilor (Anexa 3) 
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.12.2020 

cu privire la avizarea componențelor comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 

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

componențelor comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.12.2020 

cu privire la avizarea componențelor comisiilor de soluționare a contestațiilor 

pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al 

anului universitar 2020-2021 

 

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

componențelor comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 
(Anexa 5) 

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.12.2020 

cu privire la avizarea componențelor comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a 

standardelor minimale legate de activitatea științifică de candidații la concursurile pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 
 

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

componențelor comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale 

legate de activitatea științifică de candidații la concursurile pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (Anexa 6) 
 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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