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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 17.05.2021. 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 /17.05.2021, cu privire la aprobarea 
repartizării pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de 
licență și de masterat 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat și a comisiilor de 
finalizare a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor 
pentru profesia didactică Nivel I și Nivel II 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 
studii universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-
2022 de la Facultatea de Matematică și Informatică 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 
studii universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-
2022 de la Facultatea de Muzică și Teatru 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere  pentru programele 
de studii universitare de la ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 
2021-2022 de la Facultatea de Muzică și Teatru 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /17.05.2021, cu privire la aprobarea 
solicitării de evaluare externă a calității academice a IOSUD și a școlilor doctorale ale UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale pentru formarea 
profesională 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind doctoratul în cotutelă și doctoratul European 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
situațiilor financiare anuale întocmite pentru anul 2020 ale SC UVT-Centrul de Inovare si 
Antreprenoriat SRL 
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• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /17.05.2021 cu privire la avizarea 
achiziției imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /17.05.2021, cu privire la avizarea 
componenței Comisiei centrale de admitere la nivelul Universității de Vest din Timișoara 
pentru ciclurile de studii universitare de licență și de masterat pentru sesiunile de admitere din 
lunile iulie și septembrie 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 17.05.2021 
 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /17.05.2021 
cu privire la aprobarea repartizării pe facultăți a locurilor finanțate de la  

bugetul de stat pentru studiile universitare de licență și de masterat 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat repartizarea pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat 
pentru studiile universitare de licență și de masterat alocate de Ministerul Educației pentru 
Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 1) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /17.05.2021 
cu privire la avizarea comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat și a 

comisiilor de finalizare a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică Nivel I și Nivel II 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a comisiilor de 
finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat (comisii pentru examen și comisii pentru 
analiza și soluționarea contestațiilor), precum și a comisiilor de finalizare a Programului de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Nivel I și Nivel II 
(Anexa 2). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /17.05.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul 
universitar 2021-2022 de la Facultatea de Matematică și Informatică 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a II-a a 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 
universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 de la 
Facultatea de Matematică și Informatică (Anexa 3). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /17.05.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul 
universitar 2021-2022 de la Facultatea de Muzică și Teatru 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a II-a a 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 
universitare de la ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 de la 
Facultatea de Muzică și Teatru (Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /17.05.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

 pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii universitare de masterat pentru anul 
universitar 2021-2022 de la Facultatea de Muzică și Teatru 

 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a II-a a 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 
universitare de la ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021-2022 de la 
Facultatea de Muzică și Teatru (Anexa 5) 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /17.05.2021 

cu privire la aprobarea solicitării de evaluare externă a calității academice a IOSUD  
și a școlilor doctorale ale UVT 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat solicitării de evaluare externă a calității academice a IOSUD și a 
școlilor doctorale ale UVT (Anexa 6) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /17.05.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale 

pentru formarea profesională 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei 
privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale pentru formarea profesională (Anexa 
7) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /17.05.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind doctoratul în cotutelă și doctoratul European 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei 
privind doctoratul în cotutelă și doctoratul European (Anexa 8) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /17.05.2021 
cu privire la avizarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru anul 2020 ale SC UVT-Centrul 

de Inovare si Antreprenoriat SRL 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a situațiilor 
financiare anuale întocmite pentru anul 2020 ale SC UVT-Centrul de Inovare si Antreprenoriat SRL 
(Anexa 9) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /17.05.2021 
cu privire la avizarea achiziției imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
achiziție a imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” (Anexa 10). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /17.05.2021 
cu privire la avizarea componenței Comisiei centrale de admitere la nivelul Universității de Vest din 

Timișoara pentru ciclurile de studii universitare de licență și de masterat pentru sesiunile de admitere 
din lunile iulie și septembrie 2021 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a componenței 
Comisiei centrale de admitere la nivelul Universității de Vest din Timișoara pentru ciclurile de studii 
universitare de licență și de masterat pentru sesiunile de admitere din lunile iulie și septembrie 2021 
(Anexa 11). 
 
 
 

 
RECTOR, 

 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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