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În atenția: 
Senatului Universității de Vest din Timișoara 
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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 ordinară din data de 12.07.2021. 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 /12.07.2021, cu privire la aprobarea 
Procedurii operaţionale privind primirea cadrelor didactice și a cercetătorilor  

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.07.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea online a concursurilor de admitere la studii 
universitare de doctorat, anul universitar 2021/2022, la nivelul școlilor doctorale din UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.07.2021, cu privire la avizarea taxelor 
care sunt cuprinse în Anexa 3 – Alte taxe universitare, aplicabile la nivelul UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.07.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei de evaluare anuală a rezultatelor și performanțelor profesionale individuale 
obținute de personalul didactic și de cercetare din UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.07.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din 
Universitatea de Vest din Timișoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.07.2021, cu privire la avizarea 
componenței finale a structurilor de conducere a Institutului de Cercetări Avansate de Mediu 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.07.2021, cu privire la avizarea 
modalității de organizare a activităților didactice aferente anului universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.07.2021, cu privire la aprobarea 
solicitării adresate către ARACIS privind declanșarea procedurilor de acreditare a domeniilor 
de studii universitare de doctorat în Informatică Economică și Asistență Socială 
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 HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 12.07.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /12.07.2021 
cu privire la aprobarea Procedurii operaţionale privind primirea cadrelor didactice și a cercetătorilor 

în cadrul programului de granturi Visiting@UVT 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operaţională privind primirea cadrelor didactice și a 
cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT (COD: PO.UVT-DRI-04) (editia I) 
(Anexa 1) 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.07.2021 
cu privire la avizarea Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea online a concursurilor de 

admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2021/2022,  
la nivelul școlilor doctorale din UVT 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiilor 
privind organizarea și desfășurarea online a concursurilor de admitere la studii universitare de 
doctorat, anul universitar 2021/2022, la nivelul școlilor doctorale din UVT (Anexa 2) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.07.2021 
cu privire la avizarea taxelor care sunt cuprinse în Anexa 3 – Alte taxe universitare, 

aplicabile la nivelul UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a taxelor care sunt 
cuprinse la capitolul ”Alte taxe universitare”, aplicabile la nivelul UVT ( Anexa 3). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.07.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei de evaluare anuală a rezultatelor și performanțelor 

profesionale individuale obținute de personalul didactic și de cercetare din UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei de 
evaluare anuală a rezultatelor și performanțelor profesionale individuale obținute de personalul 
didactic și de cercetare din UVT (Anexa 4) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.07.2021 
cu privire la avizarea Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru 

programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Regulamentului 
privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din 
Timișoara și machetelor aferente ( Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.07.2021 

cu privire la avizarea componenței finale a structurilor de conducere a Institutului de Cercetări 
Avansate de Mediu 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a componenței 
finale a structurilor de conducere a Institutului de Cercetări Avansate de Mediu ( Anexa 6) 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.07.2021 

cu privire la avizarea modalității de organizare a activităților didactice aferente anului universitar 
2021-2022 

 
Consiliul de Administrație al Universității de Vest din Timișoara (UVT) hotărăște să organizeze toate 
activitățile didactice aferente anului universitar 2021-2022 cu prezență fizică în spațiile de învățământ ale 
instituției. În situația în care legislația în vigoare la momentul respectiv va presupune alt mod de 
desfășurare a procesului educațional, decizia va fi adaptată în consecință. 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.07.2021 
cu privire la aprobarea solicitării adresate către ARACIS privind declanșarea procedurilor de 

acreditare a domeniilor de studii universitare de doctorat în Informatică Economică și Asistență Socială 
 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat solicitarea adresate către ARACIS privind declanșarea procedurilor 
de acreditare a domeniilor de studii universitare de doctorat în Informatică Economică și Asistență 
Socială (Anexa 7). 
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Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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