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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 28.03.2022. 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 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat Asistență Socială 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat Informatică 

economică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

variantei actualizate a Regulamentului instituțional privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de doctorat (ediția a IV-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind mobilitățile academice internaționale definitive la studii universitare de 

doctorat în cadrul IOSUD- Universitatea de Vest din Timişoara, editia I 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului 

de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și literatura modernă 

(rusă / sârbă și croată / japoneză) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului 

de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă 

(rusă / sârbă și croată / japoneză) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 
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aferente unui nou program de studii universitare de masterat, propus spre înființare de 

Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT - Artă eclezială și restaurare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

înscrierii Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de 

studii postuniversitare de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților 

„Tehnologii digitale în procesul educațional”, organizat la forma de învățământ cu frecvență 

redusă 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

aferente programelor de studii universitare de masterat din domeniul Matematică ale 

Facultății de Matematică și Informatică: Matematici financiare și Modelări analitice și 

geometrice ale sistemelor 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind mobilitățile academice definitive ale studenților internaționali la 

programele de studii universitare de licență sau de masterat organizate de Universitatea de 

Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /28.03.2022, cu privire la aprobarea 

remunerării membrilor comisiilor electorale de la nivelul BEC, în regim de plata cu ora 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /28.03.2022, cu privire la aprobarea 

remunerării cadrelor didactice care desfășoară activități didactice în cadrul Programului de 

pregătire pentru examenul de bacalaureat  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /28.03.2022, cu privire la avizarea 

completării punctului 1 al Hotărârii nr. 61 a Senatului Universității de Vest din Timișoara din 

data de 10.03.2022, în conformitate cu adresa nr. 170/GP/25.03.2022 a Ministerului Educației 

 

 

 

 

 

 

 

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 28.03.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /28.03.2022 

cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat 

Asistență Socială 

 

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

evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat Asistență Socială (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /28.03.2022 

cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat 

Informatică economică 

 

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

evaluare internă, Domeniul de studii universitare de doctorat Informatică economică ( Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /28.03.2022 

cu privire la avizarea variantei actualizate a Regulamentului instituțional privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat (ediția a IV-a) 

 

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

actualizate a Regulamentului instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat (ediția a IV-a)(Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei privind mobilitățile academice internaționale definitive la studii 

universitare de doctorat în cadrul IOSUD- Universitatea de Vest din Timişoara, editia I 

 

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

privind mobilitățile academice internaționale definitive la studii universitare de doctorat în cadrul 

IOSUD- Universitatea de Vest din Timişoara, editia I (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență 

 

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

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

universitare de la ciclul de studii de licență (Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat 
 

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

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

universitare de la ciclul de studii de masterat (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare 

provizorie a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și 

literatura modernă (rusă / sârbă și croată / japoneză) 

 

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

evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii universitare 

de licență Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (rusă / sârbă și croată / japoneză) 

( Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a 

programului de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă 

(rusă / sârbă și croată / japoneză) 

 

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

evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii universitare 

de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (rusă / sârbă și croată / japoneză) 

( Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /28.03.2022 
cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării aferente unui nou program de studii universitare de masterat, propus spre 

înființare de Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT - Artă eclezială și restaurare 

 

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

Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente unui nou 

program de studii universitare de masterat, propus spre înființare de Facultatea de Arte și Design din 

cadrul UVT - Artă eclezială și restaurare ( Anexa 9) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /28.03.2022 
cu privire la avizarea înscrierii Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea 

programului de studii postuniversitare de educație permanentă de perfecționare profesională a 

adulților „Tehnologii digitale în procesul educațional”,  

organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă 
 

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

autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare de educație 

permanentă de perfecționare profesională a adulților „Tehnologii digitale în procesul educațional”, 

organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă (Anexa 10) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /28.03.2022 
cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării aferente programelor de studii universitare de masterat din domeniul Matematică 

ale Facultății de Matematică și Informatică: Matematici financiare și Modelări analitice și geometrice 

ale sistemelor 

 

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

Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente 

programelor de studii universitare de masterat din domeniul Matematică ale Facultății de Matematică 

și Informatică: Matematici financiare (Anexa 11) și Modelări analitice și geometrice ale sistemelor 

(Anexa 12) 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /28.03.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei privind mobilitățile academice definitive ale studenților 

internaționali la programele de studii universitare de licență sau de masterat organizate de 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

privind mobilitățile academice definitive ale studenților internaționali la programele de studii 

universitare de licență sau de masterat organizate de Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 13) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /28.03.2022 
cu privire la aprobarea remunerării membrilor comisiilor electorale de la nivelul BEC,  

în regim de plata cu ora 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat solicitarea președintelui B.E.C. de remunerare a membrilor 

comisiilor electorale, în regim de plata cu ora, la un tarif de 25 lei/oră, sau prin acordarea unor sume 

echivalente sub formă de burse (în cazul studenților), după caz ( Anexa 14). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /28.03.2022 
cu privire la aprobarea remunerării cadrelor didactice care desfășoară activități didactice în cadrul 

Programului de pregătire pentru examenul de bacalaureat  

 

Consiliul de Administraţie a aprobat remunerarea, în regim de plata cu ora, la un tarif de 60 lei/oră, a 

activităților didactice desfășurate în cadrul Programului de pregătire pentru examenul de bacalaureat. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /28.03.2022 
cu privire la avizarea completării punctului 1 al Hotărârii nr. 61 a Senatului Universității de Vest din 

Timișoara din data de 10.03.2022, în conformitate cu adresa nr. 170/GP/25.03.2022 a Ministerului 

Educației 

 

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

punctului 1 al Hotărârii nr. 61 a Senatului Universității de Vest din Timișoara din data de 10.03.2022, în 

conformitate cu adresa nr. 170/GP/25.03.2022 a Ministerului Educației (Anexa 15), în sensul că: ”acele 

activități didactice care nu au fost efectuate în perioada de tranziție vor fi recuperate după un calendar 

stabilit de fiecare cadru didactic în parte, cu avizul directorului de departament și al decanului 

facultății”. 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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