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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 20.05.2022. 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 /20.05.2022, cu privire la avizarea taxelor 

de studiu pentru anul universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.05.2022, cu privire la avizarea altor 

taxe universitare pentru anul universitar 2022-2023  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.05.2022, cu privire la aprobarea 

acordării unui grant de Visiting researcher, pentru o lună, Profesorului Elliot D. Cohen 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.05.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-

2023 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.05.2022, cu privire la avizarea 

comisiilor aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante 

în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /20.05.2022, cu privire la aprobarea 

locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile de studii universitare de licență și de 

masterat aferente procesului de admitere  din anul 2022 către facultățile UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /20.05.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a 

programelor de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.05.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare „Consiliere pentru îndrumare și orientare profesională 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.05.2022, cu privire la avizarea ediției 

a 2-a a Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

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

universitar 2022-2023 și a modificărilor la Regulamentele facultăților  
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.05.2022, cu privire la avizarea ediției 

a 2-a a Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

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

universitar 2022-2023 și a modificărilor la Regulamentele facultăților 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20.05.2022 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /20.05.2022 

cu privire la avizarea taxelor de studiu pentru anul universitar 2022-2023 

 

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

studiu pentru anul universitar 2022-2023 ( Anexa 1) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.05.2022 

cu privire la avizarea altor taxe universitare pentru anul universitar 2022-2023  

 

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

universitare pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.05.2022 

cu privire la aprobarea acordării unui grant de Visiting researcher,  

pentru o lună, Profesorului Elliot D. Cohen 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat acordarea unui grant de Visiting researcher, pentru o lună, 

Profesorului Elliot D. Cohen, la propunerea Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării, în baza articolului 8.5 al procedurii Visiting@UVT (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.05.2022 
cu privire la avizarea Regulamentului de admitere la studii universitare de doctorat  

pentru anul universitar 2022-2023 
 

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

de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.05.2022 
cu privire la avizarea comisiilor aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 

 

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

aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2021-2022, după cum urmează: 

 

 Comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante, din 

semestrul II al anului universitar 2021-2022, la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 5)  

 Comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante, din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la Universitatea 

de Vest din Timișoara (Anexa 6) 
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 Comisiilor de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru 

concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante, din semestrul al II-lea al 

anului universitar 2020-2021, la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /20.05.2022 
cu privire la aprobarea locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile de studii 

universitare de licență și de masterat aferente procesului de admitere 

 din anul 2022 către facultățile UVT 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile 

de studii universitare de licență și de masterat aferente procesului de admitere din anul 2022 către 

facultățile UVT (Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /20.05.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și 

raportare a programelor de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara 
 

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

Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de studii 

postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 9) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.05.2022 
cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de 

studii postuniversitare „Consiliere pentru îndrumare și orientare profesională 

 

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

autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare „Consiliere 

pentru îndrumare și orientare profesională” (Anexa 10) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.05.2022 
cu privire la avizarea ediției a 2-a a Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la 

 ciclul de studii de licență pentru anul universitar 2022-2023 

 și a modificărilor la Regulamentele facultăților  

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a 2-a a 

Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele 

de studii universitare de la ciclul de studii de licență pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 11), 

respectiv modificările la Regulamentele facultăților Universității de Vest din Timișoara privind 

organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la 

ciclul de studii de licență, an universitar 2022-2023 ( Anexa 12) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.05.2022 
cu privire la avizarea ediției a 2-a a Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea 

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

masterat pentru anul universitar 2022-2023 și a modificărilor la Regulamentele facultăților 

 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a 2-a a 

Regulamentului UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele 

de studii universitare de la ciclul de studii de masterat pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 13), 

respectiv modificările la Regulamentele facultăților Universității de Vest din Timișoara privind 

organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la 

ciclul de studii de masterat, an universitar 2022-2023 ( Anexa 14).  

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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