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Senatul Universitatii de Vest din Timi$oara, reunit in �edinta ordinara cu prezenta fizica �i 
on-line din 18 noiembrie 2021, in confonnitate cu prevederile art. 46, alin. 2 din Carta UVT �i 
cu prevederile art. 213, alin. 2, din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, 

HOT ARA�TE: 

l. Validarea candidaturii doamnei Conf. univ. dr. Catalina Armanca ANCUTA pentru functia de 
Prorector responsabil cu Strategia de intemationalizare �i diaspora, precurn �i a candidaturii 
domnului Lector univ. dr. Sergiu losif STA.NILA pentru functia de Prorector responsabil cu 
Dezvoltarea patrimoniului �i a investitiilor strategice ale UVT (Anexa 1)

2. Aprobarea calendarului pentru des�urarea concursului pentru ocuparea funcJiei de decan
(Anexa 2)
3. Validarea rezultatelor din turul al II-lea al alegerilor partiale pentru functia de director de
departament, pcntru mandatele de rnembru in Senat, in consiliul unui departament, in consiliul unei
�coli doctorate sau in consiliul facultafii, des�urate in data de 15.11.2021, cu actualizarea
Comisiilor de specialitate ale Senatului (Anexa 3)

4. Validarea rezultatelor alegerilor studentilor reprezentanti in Senatul UVT, Consiliul pentru Studii
Universitare de Doctorat, consiliile �colilor doctorate, consiliile facultarilor, cu actualizarea
Cornisiilor de specialitate ale Senatului (Anexa 4)
5. Aprobarea acordarii titlului onorific de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarium domnului
Prof: univ.dr. Romita IUCU BUMBU, la propunerea Facult�tii de Sociologie �i Psihologie (Anexa
5)
6. Aprobarea Regulamentului privind organizarea mobilitarilor Erasmus + Incoming la
Universitatea de Vest din Timi�oara, editia a VI-a ( Anexa 6)
7. Aprobarea Regulamentului privind organizarea mobilitafilor Erasmus + Outgoing la
Universilatea de Vest din Timi�oara, ediJia a X-a ( Anexa 7)
8. Aprobarea Regulamentului Universi�tii de Vest din Timi�oara privind recuno�terea perioadelor
de studiu �i/sau practica efectuate de catre studenti in cadrul programelor de mobilitflfi
intemationale, editia a Ill-a (Anexa 8)
9. Aprobarea Regulamentului privind organizarea �i des�urarea examenelor de finalizare a
studiilor univcrsitare de licenta �i de masternt la UVT �i a anexei - Metodologia privind activitatea
de coordonare a elaborarii lucrarilor de finalizare a studiilor �i privind activitatea de verificare a
originalita1ii lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta �i de masterat la UVT, editia a
Vil-a ( Anexa 9).
10. Aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice (valori fara TVA), intocmit in
conformitate cu prevederile Capitolului II Planificarea �i pregatirea realizarii achizitiei publice,
Versiunea l, Revizia 4 noiembrie 2021, conform HG 395/2016, pentru necesitatile de produse,
servicii �i lucrari centralizate la nivelul Universitatii de Vest din Timi�oara ( Anexa 10)
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