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 Nr. înregistrare  
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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 extraordinară din data de 18.06.2021. 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 /18.06.2021, cu privire la avizarea Codului 

drepturilor și obligațiilor studentului și a Regulamentului privind activitatea profesională a 
studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest 
din Timișoara, ediția a V-a 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.06.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului privind statele de funcții și normele universitare, ediția a VIII-a 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.06.2021, cu privire la avizarea 
Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.06.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la Programul de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I pentru anul 
universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.06.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la Programul de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II pentru anul 
universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.06.2021, cu privire la aprobarea 
Procedurii de răspuns la situații de urgență radiologică 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.06.2021, cu privire la aprobarea plății 
orelor desfășurate în cadrul programului de pregătire pentru examenul de bacalaureat derulat în 
cadrul UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.06.2021, cu privire la avizarea anulării 
examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat,  susținute în sesiunea septembrie 2018 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.06.2021, cu privire la avizarea anulării 
diplomelor de masterat  emise pe numele Awawdi S. Omar și Falah N. Mazin 

 
 

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 18.06.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /18.06.2021 
cu privire la avizarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului și a Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din 
Universitatea de Vest din Timișoara, ediția a V-a 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Codului 
drepturilor și obligațiilor studentului și a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților 
de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara, 
ediția a V-a (Anexa 1) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.06.2021 
cu privire la avizarea Regulamentului privind statele de funcții și normele universitare, ediția a VIII-a 

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

Regulamentului privind statele de funcții și normele universitare, ediția a VIII-a ( Anexa 2) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.06.2021 
cu privire la avizarea Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 

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

Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 (Anexa 3) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.06.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, Nivel I pentru anul universitar 2021-2022 

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

privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la Programul de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I pentru anul universitar 2021-2022, 
ediția I (Anexa 4) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.06.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la 

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, 
Nivel II pentru anul universitar 2021-2022 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT Metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la Programul de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II pentru anul universitar 2021-
2022, ediția I (Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.06.2021 

cu privire la aprobarea Procedurii de răspuns la situații de urgență radiologică 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura de răspuns la situații de urgență radiologică (01 - Ediția 
I/2021) (Anexa 6) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.06.2021 
cu privire la aprobarea plății orelor desfășurate în cadrul programului de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat derulat în cadrul UVT 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat plata orelor desfășurate în cadrul programului de pregătire pentru 
examenul de bacalaureat derulat în cadrul UVT, în regim de plata cu ora (1 h predată este echivalentă cu 
1h convențională), la tariful de plata cu ora aprobat la nivelul UVT.  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.06.2021 
cu privire la avizarea anulării examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat, 

 susținute în sesiunea septembrie 2018 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT propunerii de 
anulare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat, susținute în sesiunea septembrie 
2018, de candidații Awawdi S. Omar, Falah N. Mazin și Kasem Khatma (Anexa 7) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.06.2021 
cu privire la avizarea anulării diplomelor de masterat 
 emise pe numele Awawdi S. Omar și Falah N. Mazin 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
anulare a diplomelor de masterat emise pe numele Awawdi S. Omar și Falah N. Mazin (Anexa 8) 

 
 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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