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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 26.09.2022. 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 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

propunerii Facultății de Educație Fizică și Sport de acordare a distincției onorifice Medalia de 

aur a Universității de Vest din Timișoara domnului Mihai Claudiu Covaliu 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT (ediția 

a XIII-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind modul de organizare și desfășurare a activităților de învățare, predare, 

cercetare și aplicative în format mixt la programele de studii universitare de doctorat la forma 

de învățământ cu frecventa la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, versiunea 1, revizia 2, septembrie 

2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Statelor de funcții ale personalului didactic şi de cercetare din Universitatea de Vest din 

Timișoara pentru anul universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Raportului Comisiei de Etică si Deontologie Universitară din Cadrul Universității de Vest din 

Timișoara pe anul 2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /26.09.2022, cu privire la aprobarea 

propunerii DPPD de ajustare a plății/semestru pentru remunerarea tutorilor implicați în 

programele de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II și pentru tutorii care îndrumă 

practica pedagogică a studenților de la programele de studii de masterat didactic 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /26.09.2022, cu privire la aprobarea 

Procedurii operaționale privind normele de întocmire a bugetelor la programele de studii 

universitare la forma de învățământ la distanță (ID) și forma de învățământ cu frecvență 

redusă (IFR) 

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /26.09.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la 

formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității de Vest din 

Timisoara (ediția a IV-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /26.09.2022, cu privire la aprobarea 

propunerii de regândire a structurii anului universitar la UVT 2023-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  

website:%20http://www.uvt.ro/
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 26.09.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /26.09.2022 

cu privire la avizarea propunerii Facultății de Educație Fizică și Sport de acordare a distincției onorifice 

Medalia de aur a Universității de Vest din Timișoara domnului Mihai Claudiu Covaliu 

 

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

Facultății de Educație Fizică și Sport de acordare a distincției onorifice Medalia de aur a Universității 

de Vest din Timișoara domnului Mihai Claudiu Covaliu (Anexa 1). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /26.09.2022 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT  

(ediția a XIII-a) 

 

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

privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și 

a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT (ediția a XIII-a)(Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /26.09.2022 

cu privire la avizarea Metodologiei privind modul de organizare și desfășurare a activităților de 

învățare, predare, cercetare și aplicative în format mixt la programele de studii universitare de doctorat 

la forma de învățământ cu frecventa la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

privind modul de organizare și desfășurare a activităților de învățare, predare, cercetare și aplicative în 

format mixt la programele de studii universitare de doctorat la forma de învățământ cu frecventa la 

Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /26.09.2022 
cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, versiunea 1, 

revizia 2, septembrie 2022 
 

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

Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, versiunea 1, revizia 2, septembrie 2022 (Anexa 4). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /26.09.2022 
cu privire la avizarea Statelor de funcții ale personalului didactic şi de cercetare din Universitatea 

de Vest din Timișoara pentru anul universitar 2022-2023 
 

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

funcții ale personalului didactic şi de cercetare din Universitatea de Vest din Timișoara pentru 

anul universitar 2022-2023 (Anexa 5). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /26.09.2022 
cu privire la avizarea Raportului Comisiei de Etică si Deontologie Universitară din Cadrul 

Universității de Vest din Timișoara pe anul 2021 

 

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

Comisiei de Etică si Deontologie Universitară din Cadrul Universității de Vest din Timișoara pe 

anul 2021 ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /26.09.2022 
cu privire la aprobarea propunerii DPPD de ajustare a plății/semestru pentru remunerarea tutorilor 

implicați în programele de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II și pentru tutorii care îndrumă 

practica pedagogică a studenților de la programele de studii de masterat didactic 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea DPPD de ajustare a plății/semestru pentru 

remunerarea tutorilor implicați în programele de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II și pentru 

tutorii care îndrumă practica pedagogică a studenților de la programele de studii de masterat didactic 

(Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /26.09.2022 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind normele de întocmire a bugetelor la 

programele de studii universitare la forma de învățământ la distanță (ID) și forma de învățământ 

cu frecvență redusă (IFR) 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedurii operaționale privind normele de întocmire 

a bugetelor la programele de studii universitare la forma de învățământ la distanță (ID) și forma 

de învățământ cu frecvență redusă (IFR) (Anexa 8)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /26.09.2022 
cu privire la avizarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților 

didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității de Vest 

din Timisoara (ediția a IV-a) 

 

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

privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de învățământ la 

distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității de Vest din Timisoara (ediția a IV-a) (Anexa 9) 

 

 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /26.09.2022 
cu privire la aprobarea propunerii de regândire a structurii anului universitar la UVT 2023-2024 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat rămânerea pe aceeași structură pentru anul universitar 2022-2023, 

demararea procedurii de regândire a structurii anului universitar 2023-2024 și finalizarea unui draft al 

acestei structuri până la sfârșitul lunii octombrie 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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