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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 05.10.2020. 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 /05.10.2020, cu privire la 

aprobarea Procedurii de lucru privind vizarea anuală a carnetelor de student și a 

legitimațiilor de student 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /05.10.2020, cu privire la 

aprobarea Comisiei de acordare a burselor la nivelul universității 

(licență/masterat/doctorat) și scutirilor de la plata taxei de cazare 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /05.10.2020, cu privire la avizarea 

listelor cu studentii doctoranzi aflați în diverse situații de școlaritate 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /05.10.2020, cu privire la avizarea 

bugetului pentru achiziția de echipamente necesare desfășurării procesului educațional 

în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /05.10.2020, cu privire la avizarea 

propunerii FEAA de modificare a Standardelor minimale și obligatorii pentru conferiea 

titlurilor didactice din invățământul superior pentru Lector și Asistent.  

 
 

 

 

 

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 05.10.2020 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /05.10.2020 

cu privire la aprobarea Procedurii de lucru privind vizarea anuală a  

carnetelor de student și a legitimațiilor de student 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura de lucru privind vizarea anuală a carnetelor de 

student și a legitimațiilor de student (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /05.10.2020 

cu privire la aprobarea Comisiei de acordare a burselor la nivelul universității 

(licență/masterat/doctorat) și scutirilor de la plata taxei de cazare 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat structura Comisiei de acordare a burselor la nivelul 

universității (licență/masterat/doctorat) și scutirilor de la plata taxei de cazare, din care fac parte: 

Prorectorul cu strategia financiară și de digitalizare, Prorectorul cu strategia academică și relația cu 

studenții, Directorul CSUD, Directorul General Administrativ, Președintele OSUT.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /05.10.2020 

cu privire la avizarea listelor cu studentii doctoranzi aflați în diverse situații de școlaritate 

 

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

studenții doctoranzi: care beneficiază de întreruperea studiilor începând cu 1 octombrie 2020 (Anexa 2); 

care întră în prelungire de studii începând cu 1 octombrie 2020 (Anexa 3); care sunt exmatriculați 

începând cu 1 octombrie 2020 (Anexa 4); care reiau studiile de doctorat începând cu 1 octombrie 2020 

(Anexa 5).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /05.10.2020 

cu privire la avizarea bugetului pentru achiziția de echipamente necesare desfășurării procesului 

educațional în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

 

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

propunerii de alocare a unui buget de 2.200.000 lei pentru achiziții de echipamente IT, servicii web, 

licențe și abonamente software necesare pentru derularea în bune condiții a procesului educațional în 

contextul pandemiei SARS-CoV-2.  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /05.10.2020 

cu privire la avizarea propunerii FEAA de modificare a Standardelor minimale și obligatorii pentru 

conferiea titlurilor didactice din invățământul superior pentru Lector și Asistent.  

 

 

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

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de modificare a Standardelor minimale și 

obligatorii pentru conferiea titlurilor didactice din invățământul superior pentru Lector și Asistent 
(Anexa 6). 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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