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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 11.04.022. 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 /11.04.022, cu privire la aprobarea 

Procedurii Operaționale privind primirea cadrelor didactice și a cercetătorilor în cadrul 

programului de granturi Visiting@UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.04.022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind doctoratul în cotutelă și doctoratul european, editia a II-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.04.022, cu privire la avizarea 

suplimentării listei posturilor de cercetare de la ICAM, scoase la concurs în semestrul II 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.04.022, cu privire la avizarea 

propunerii privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa Beneficiorum 

Publicorum, E.S. Ambasador Dr. Emil Brix 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.04.022, cu privire la avizarea 

propunerii privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa Beneficiorum 

Publicorum, E.S. Ambasador David Saranga 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /11.04.022, cu privire la aprobarea 

raportului Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit la 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /11.04.022, cu privire la aprobarea 

raportului Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit la 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /11.04.022, cu privire la aprobarea 

solicitării Facultății de Fizică privind utilizarea sălii F208, ca spațiu destinat și Filialei 

Societății Române de Fizică 

 

 

 

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 11.04.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /11.04.022 

cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale privind primirea cadrelor didactice și a cercetătorilor 

în cadrul programului de granturi Visiting@UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura Operațională privind primirea cadrelor didactice și a 

cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.04.022 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind doctoratul în cotutelă și doctoratul 

european, editia a II-a 

 

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

Metodologia privind doctoratul în cotutelă și doctoratul european, editia a II-a (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.04.022 

cu privire la avizarea suplimentării listei posturilor de cercetare de la ICAM, scoase la concurs în 

semestrul II 

 

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

suplimentare a listei posturilor de cercetare de la ICAM, scoase la concurs în semestrul II, cu un post 

de asistent de cercetare la Departamentul de Economie, Drept și Interacțiune Om-Mediu (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.04.022 
cu privire la avizarea propunerii privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

Beneficiorum Publicorum, E.S. Ambasador Dr. Emil Brix 

 

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

Facultății de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicării, privind acordarea titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, E.S. Ambasador Dr. Emil Brix, Director Academia 

Diplomatică de la Viena (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.04.022 
cu privire la avizarea propunerii privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

Beneficiorum Publicorum, E.S. Ambasador David Saranga 

 

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

Facultății de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicării, privind acordarea titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, E.S. Ambasador David Saranga, Ambasada 

Israelului în România (Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /11.04.022 
cu privire la aprobarea raportului Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru acordarea 

gradațiilor de merit la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

 

Consiliul de Administraţie aprobă raportul Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru 

acordarea gradațiilor de merit la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, comisie numită prin 

Hotărârea nr. 3 din 24.02.2022 (Anexa 6). Dispune reluarea procedurii de acordare a gradațiilor de merit, 

conform recomandărilor raportului, de la nivelul comisiei de contestații. Termenul de transmitere a 

listelor finale este 21.04.2022, ora 12:00. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /11.04.022 
cu privire la aprobarea raportului Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru acordarea 

gradațiilor de merit la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 

Consiliul de Administraţie aprobă raportul Comisiei de analiză a procedurii de concurs pentru 

acordarea gradațiilor de merit la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, comisie 

numită prin Hotărârea nr. 3 din 24.02.2022 (Anexa 7). Transmite raportul către Consiliul Facultății de 

Economie și de Administrare a Afacerilor. Dispune analizarea de către consiliul facultății a 

recomandărilor raportului și, după caz, fie reluarea procedurii de acordare a gradațiilor de merit de la 

nivelul comisiei de evaluare, fie menținerea hotărârii adoptate anterior. Termenul de transmitere a listelor 

finale este 21.04.2022, ora 12:00. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /11.04.022 
cu privire la aprobarea solicitării Facultății de Fizică privind utilizarea sălii F208, ca spațiu destinat și 

Filialei Societății Române de Fizică 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat solicitarea Facultății de Fizică privind utilizarea sălii F208, ca spațiu 

destinat și Filialei Societății Române de Fizică, pentru stabilirea sediului și desfășurarea activităților, în 

regim gratuit ( Anexa 8). 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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