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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 12.04.2021. Prezentele Hotărâri și anexele aferente 

pot fi accesate la adresa: https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-

de-administratie/ 

 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

propunerii de înființare, Statutului și Regulamentului de Organizare și functionare a Centrului 

de Studii Est Asiatice al FLIT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

înființării Centrului de Cercetări în Curatoriat, Istorie și Critică de Artă, Studii Patrimoniale și 

a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

componenței Consiliului Științific al ICAM 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

propunerii de State de funcții pentru cele cinci departamente de cercetare ale ICAM 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

transformării denumirii Oficiului pentru managementul proiectelor internaționale de cercetare-

dezvoltare-inovare SupportTM în Centru pentru managementul proiectelor internaționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare - Centrul SupportTM și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

Statului de funcții, pentru anul 2021, a Clubului Sportiv Universitar ”Universitatea de Vest din 

Timișoara” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

solicitării Facultății de Litere Istorie și Teologie privind stabilirea unei perioade de examinare 

speciale, aferente sesiunilor de examene din semestrul I, pentru studenții Programului pregătitor 

de limba română pentru cetățenii străini înmatriculați în perioada 01.12.2020-19.02.2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

propunerii Facultății de Drept privind organizarea unei sesiuni extraordinare pentru anul IV 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /12.04.2021, cu privire la aprobarea 

demarării procedurilor pentru evaluare periodică instituțională  

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

Metodologiei de organizare și desfășurare a Programului pregătitor de limba română pentru 

cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a Programului 

pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Organizare de evenimente”, 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

înființării unui nou program de studii universitare de masterat, cu titlul Antreprenoriat social și 

dezvoltare comunitară 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de licență și de masterat pentru anul universitar 2021-

2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

eliminării de pe lista cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul 

al II-lea al anului universitar 2020-2021 a postului de Cercetător științific III din cadrul 

Centrului de cercetare în Informatică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /12.04.2021, cu privire la avizarea 

Metodologiei de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de studii 

postuniversitare la UVT 
 

 

 

 

 

 

 

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 12.04.2021 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /12.04.2021 

cu privire la avizarea propunerii de înființare, Statutului și Regulamentului de Organizare și 

functionare a Centrului de Studii Est Asiatice al FLIT 
 

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

Statutului și Regulamentului de Organizare și functionare a Centrului de Studii Est Asiatice al 

Facultății de Litere Istorie și Teologie (Anexa 1 și Anexa 2) 

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.04.2021 

cu privire la avizarea înființării Centrului de Cercetări în Curatoriat, Istorie și Critică de Artă, Studii 

Patrimoniale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 

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

propunerii Facultății de Arte și Design de înființare a Centrului de Cercetări în Curatoriat, Istorie și 

Critică de Artă, Studii Patrimoniale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.04.2021 

cu privire la avizarea componenței Consiliului Științific al ICAM 

 

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

Consiliului Științific al ICAM (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.04.2021 

cu privire la avizarea propunerii de  

State de funcții pentru cele cinci departamente de cercetare ale ICAM 
 

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

State de funcții pentru cele cinci departamente de cercetare ale ICAM (Anexele 5a, 5b, 5c, 5d, 5e). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.04.2021 

cu privire la avizarea transformării denumirii Oficiului pentru managementul proiectelor 

internaționale de cercetare-dezvoltare-inovare SupportTM în Centru pentru managementul proiectelor 

internaționale de cercetare-dezvoltare-inovare - Centrul SupportTM  
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 

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

propunerii de transformare a denumirii Oficiului pentru managementul proiectelor internaționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare SupportTM în Centru pentru managementul proiectelor internaționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare - Centrul SupportTM și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

obiectiv asumat în cadrul proiectului finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în 

baza contractului de finanțare nr. 246/30.04.2020, având ID SMIS 108173 (Anexa 6) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.04.2021 

cu privire la avizarea Statului de funcții, pentru anul 2021,  

a Clubului Sportiv Universitar ”Universitatea de Vest din Timișoara” 

 

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

funcții, pentru anul 2021, a Clubului Sportiv Universitar ”Universitatea de Vest din Timișoara” (Anexa 

7) 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.04.2021 

cu privire la avizarea solicitării Facultății de Litere Istorie și Teologie privind stabilirea unei perioade 

de examinare speciale, aferente sesiunilor de examene din semestrul I,  

pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini înmatriculați în 

perioada 01.12.2020-19.02.2021 

 

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

Facultății de Litere Istorie și Teologie privind stabilirea unei perioade de examinare speciale, aferente 

sesiunilor de examene din semestrul I, pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru 

cetățenii străini înmatriculați în perioada 01.12.2020-19.02.2021, după cum urmează: Sesiunea A-I 

(aferentă semestrului I): 19-25 aprilie 2021 Sesiunea B-I Restanțe și măriri de note (aferentă semestrului 

I): 10-16 mai 2021 (Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.04.2021 

cu privire la avizarea propunerii Facultății de Drept privind organizarea unei sesiuni 

extraordinare pentru anul IV 
 

Consiliul de Administraţie a avizat nefavorabil propunerea Facultății de Drept privind organizarea unei 

sesiuni extraordinare pentru anul IV. Propunerea va fi transmisă Senatului UVT spre analiză și aprobare 

(Anexa 9). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /12.04.2021 

cu privire la aprobarea demarării procedurilor pentru evaluare periodică instituțională  

 

Consiliul de Administraţie a aprobat demararea procedurilor pentru evaluare periodică instituțională, în 

conformitate cu prevederile articolelor 13, 17, 18, 29-32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 10). 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /12.04.2021 

cu privire la avizarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Programului pregătitor de limba 

română pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 

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

organizare și desfășurare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (UVT), ediția a II-a (revizuită), avizată prin Hot. Consiliului LIT, 

nr. 36 din 03.03.2021 ( Anexa 11) 

 

  

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. 11 /12.04.2021 

cu privire la avizarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a 

Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini  

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 

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

pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (UVT), ediția a IV-a (revizuită), avizată 

prin Hot. Consiliului LIT, nr. 36 din 03.03.2021 ( Anexa 12) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /12.04.2021 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de 

studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Organizare de evenimente”, 

 

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

autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă „Organizare de evenimente”, propus de Facultatea de Științe Politice, 

Filosofie și Științe ale Comunicării (Anexa 13).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /12.04.2021 

cu privire la avizarea înființării unui nou program de studii universitare de masterat, cu titlul 

Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară 

 

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

Facultății de Sociologie și Psihologie de înființare a unui nou program de studii universitare de masterat, cu 

titlul Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară, prin încadrarea acestuia în domeniul de studii 

universitare de masterat acreditat Sociologie și a Raportului de autoevaluare conex ce urmează a fi transmis 

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

 https://drive.google.com/drive/folders/1qdlRAmLV32yMW0nPRHfuUavAtm_OOHpu?usp=sharing  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /12.04.2021 

cu privire la avizarea metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea  

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de licență și de masterat pentru anul 

universitar 2021-2022 

 

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

facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 

universitare de licență și de masterat pentru anul universitar 2021-2022. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DM9ykoLVF6hSV7-fVaPH9UKOMf6W2ABu?usp=sharing  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /12.04.2021 

cu privire la avizarea eliminării de pe lista cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs 

în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021  

a postului de Cercetător științific III din cadrul Centrului de cercetare în Informatică 

 

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

lista cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2020-2021 a postului de Cercetător științific III din cadrul Centrului de cercetare în 

Informatică ( Anexa 14) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /12.04.2021 

cu privire la avizarea Metodologiei de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor 

de studii postuniversitare la UVT 
 

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

Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de studii 

postuniversitare la UVT (editia a IV-a) ( Anexa 15) 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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