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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 ordinară din data de 21.09.2020. 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 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de cazare în căminele UVT în direcția aplicării planului de 

măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Contractul de închiriere a camerelor din căminele UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei pentru desfășurarea procesului educațional în regim online și hibrid la 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

versiunii revizuite a Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de 

masterat la Universitatea de Vest din Timișoara și a Regulamentului privind sistemul de 

credite transferabile pentru ciclurile de studii universitare de licență și de masterat de la UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul UVT privind acordarea de credite pentru activitatea de 

voluntariat 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Procedura de sistem privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea în 

UVT a activității pentru disciplinele complementare opționale care formează competențe 

transversale 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind statele de funcții și normele universitare 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele 

de studii din UVT 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii de sistem privind organizarea activităților de evaluare inițială a studenților din anul 

1, în semestrul 1 al ciclului de studii universitare de licență și organizarea activităților 

didactice remediale pentru aceștia 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii de sistem privind monitorizarea procesului educațional prin organizarea 

întâlnirilor de consultare a colectivelor de cadre didactice care predau la același program de 

studii 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul 

al II-lea al anului universitar 2019-2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Planului de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul 

SARS-CoV-2 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de implementare a 

planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de etică și deontologie 

universitară din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de sustenabilitate 

Green UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /21.09.2020, cu privire la avizarea 

Tarifelor aferente remunerării activitățiilor didactice efectuate în regim plata cu ora în anul 

universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /21.09.2020, cu privire la aprobarea 

prelungirii perioadei de admitere la programele de masterat din cadrul Facultății de Educație 

Fizică și Sport și DPPD 

 

 

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 21.09.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de cazare în căminele UVT  

în direcția aplicării planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest 

din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru  

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

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

modificărilor la Regulamentul de cazare în căminele UVT în direcția aplicării planului de măsuri privind 

organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la  

Contractul de închiriere a camerelor din căminele UVT 
 

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

modificărilor la Contractul de închiriere a camerelor din căminele UVT (Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei pentru desfășurarea procesului educațional în regim online și 

hibrid la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

pentru desfășurarea procesului educațional în regim online și hibrid la Universitatea de Vest din 

Timișoara (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.09.2020 

cu privire la avizarea versiunii revizuite a Codului drepturilor și obligațiilor studentului, 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii 

universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara și a 

Regulamentului privind sistemul de credite transferabile pentru ciclurile de studii universitare 

de licență și de masterat de la UVT 

 

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

revizuite a Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat la Universitatea 
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de Vest din Timișoara și a Regulamentului privind sistemul de credite transferabile pentru ciclurile de 

studii universitare de licență și de masterat de la UVT (Anexa 4).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 5 și 5.1).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul UVT privind  

acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat 

 

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

modificărilor la Regulamentul UVT privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat 

(Anexa 6 și 6.1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Procedura de sistem privind organizarea, desfășurarea și 

monitorizarea în UVT a activității pentru disciplinele complementare opționale care formează 

competențe transversale 

 

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

modificărilor la Procedura de sistem privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea în UVT a 

activității pentru disciplinele complementare opționale care formează competențe transversale (Anexa 

7). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la  

Regulamentul privind statele de funcții și normele universitare 

 

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

modificărilor la Regulamentul privind statele de funcții și normele universitare (Anexa 8).  

 

  

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


 

 

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: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind elaborarea  

planurilor de învățământ pentru programele de studii din UVT 

 

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

modificărilor la Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii 

din UVT (Anexa 9). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Procedurii de sistem privind organizarea activităților de evaluare inițială a 

studenților din anul 1, în semestrul 1 al ciclului de studii universitare de licență și organizarea 

activităților didactice remediale pentru aceștia 

 

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

Procedurii de sistem privind organizarea activităților de evaluare inițială a studenților din anul 1, în 

semestrul 1 al ciclului de studii universitare de licență și organizarea activităților didactice remediale 

pentru aceștia (Anexa 10).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Procedurii de sistem privind monitorizarea procesului educațional prin 

organizarea întâlnirilor de consultare a colectivelor de cadre didactice care  

predau la același program de studii 

 

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

Procedurii de sistem privind monitorizarea procesului educațional prin organizarea întâlnirilor de 

consultare a colectivelor de cadre didactice care predau la același program de studii (Anexa 11).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /21.09.2020 

cu privire la avizarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 

 

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

rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-

lea al anului universitar 2019-2020 (Anexa 12 și 12.1).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Planului de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității 

de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu 

virusul SARS-CoV-2 

 

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

de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest din Timișoara în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 (Anexa 

13).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Procedurii privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de 

implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul  

Universității de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

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

Procedurii privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de implementare a planului de 

măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (Anexa 14). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /21.09.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare  

al comisiei de etică și deontologie universitară din UVT 

 

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

modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de etică și deontologie 

universitară din UVT (Anexa 15). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare  

al Centrului de sustenabilitate Green UVT 

 

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

Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de sustenabilitate Green UVT 

(Anexa 16, 16.1 și Anexa 17).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /21.09.2020 

cu privire la avizarea Tarifelor aferente remunerării activitățiilor didactice efectuate în regim plata cu 

ora în anul universitar 2020-2021 

 

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

aferente remunerării activitățiilor didactice efectuate în regim plata cu ora în anul universitar 2020-

2021 (Anexa 18). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /21.09.2020 

cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de admitere la programele de masterat din cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport și DPPD 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat prelungirea perioadei de admitere la programele de masterat 

din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și DPPD, până în data de 25.09.2020. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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