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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 1.02.2021. 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 /1.02.2021, cu privire la avizarea 

completării ofertei educaționale, de la toate programele de studii universitare de licență și de 

masterat din UVT, cu disciplinele complementare opționale care formează competențe 

transversale pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 propuse de 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /1.02.2021, cu privire la avizarea versiunii 

revizuite a Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT. 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /1.02.2021, cu privire la avizarea 

propunerii Facultății de Litere, Istorie și Teologie de înființare a unui nou program de studii 

universitare de masterat, cu titlul ”Teologie ortodoxă și misiune creștină”. 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /1.02.2021, cu privire la modalitatea de 

desfășurare a procesului educațional în semestrul al doilea 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 ordinară din data de 1.02.2021 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /1.02.2021 

cu privire la avizarea completării ofertei educaționale cu disciplinele complementare opționale care 

formează competențe transversale pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 cu 

discipline propuse de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

 

 

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

propunerii de completare a ofertei educaționale cu disciplinele complementare opționale care formează 

competențe transversale pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 cu următoarele 

discipline propuse de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), având caracter și 

de discipline facultative ce pot fi parcurse de studenții înmatriculați la toate programe de studii 

universitare de licență și de masterat din UVT: Autonomie decizională şi de iniţiativă proprie; Rezolvare 

de probleme; Tehnici de muncă intelectuală; Etică și deontologie; Managementul timpului; Țări și 

regiuni francofone: unitate în diversitate; Autocunoastere și învățare; Tehnici și abilități de comunicare 

(Anexa 1) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /1.02.2021 

cu privire la avizarea versiunii revizuite a  

Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT 

 

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

revizuite a Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT (Anexa 2) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /1.02.2021 

cu privire la avizarea propunerii Facultății de Litere, Istorie și Teologie de înființare a unui nou 

program de studii universitare de masterat, cu titlul ”Teologie ortodoxă și misiune creștină” 

 

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

Facultății de Litere, Istorie și Teologie de înființare a unui nou program de studii universitare de 

masterat, cu titlul Teologie ortodoxă și misiune creștină, prin încadrarea acestuia în domeniul de studii 

universitare de masterat acreditat Teologie, și a Raportului de autoevaluare conex ce urmează a fi 

transmis către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) pentru 

evaluare.(Anexa 3) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /1.02.2021 

cu privire la modalitatea de desfășurare a procesului educațional în semestrul al doilea al anului 

universitar 2020-2021 

 

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

modalității de desfășurare a procesului educațional în semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 

(Anexa 4). 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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