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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 21.11.2022. 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 /21.11.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă, domeniul de studii universitare de doctorat Marketing 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.11.2022, cu privire la aprobarea 

contribuției pentru Fundația Oeconomica Timisiensis pentru anul 2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.11.2022, cu privire la aprobarea 

modificării la actuala Comisie de selecționare arhivă aprobată în HCA nr.9/ 3.10.2019 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.11.2022, cu privire la aprobarea 

solitării Facultății de Muzică și Teatru, privind modalitatea de efectuare a orelor didactice în 

semestrul I, an universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.11.2022, cu privire la aprobarea 

contribuției anuale la Fundația UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.11.2022, cu privire la avizarea 

înființării programului de studii universitare de licență Psychology - Cognitive sciences (cu 

predare în limba engleză), în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.11.2022, cu privire la avizarea 

înființării programului de studii universitare de masterat Terapii specifice ale comunicării și 

limbajului, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.11.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la componența Comisiei de Analiză Disciplinară 

 

 

 

 

 

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 21.11.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /21.11.2022 

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

Marketing 
 

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

evaluare internă, domeniul de studii universitare de doctorat Marketing (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /21.11.2022 

cu privire la aprobarea contribuției pentru Fundația Oeconomica Timisiensis pentru anul 2022 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat plata contribuției pentru Fundația Oeconomica Timisiensis pentru 

anul 2022 (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /21.11.2022 

cu privire la aprobarea modificării la actuala  

Comisie de selecționare arhivă aprobată în HCA nr.9/ 3.10.2019 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat modificările la actuala Comisie de selecționare arhivă aprobată în 

HCA nr.9/ 3.10.2019, respectiv înlocuirea doamnei Anca Eduțanu cu doamna arhivar Carmen Tudor, 

modificare solicitată de Arhivele Naționale ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /21.11.2022 
cu privire la aprobarea solitării Facultății de Muzică și Teatru, privind modalitatea de efectuare a 

orelor didactice în semestrul I, an universitar 2022-2023 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat solitarea Facultății de Muzică și Teatru, privind modalitatea de 

efectuare a orelor didactice în semestrul I, an universitar 2022-2023, conform celor specificate în (Anexa 

4)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /21.11.2022 
cu privire la aprobarea contribuției anuale la Fundația UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat plata contribuției anuale la Fundația UVT ( Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /21.11.2022 
cu privire la avizarea înființării programului de studii universitare de licență Psychology - Cognitive 

sciences (cu predare în limba engleză), în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 

 

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

înființare a programului de studii universitare de licență Psychology - Cognitive sciences (cu predare 

în limba engleză), în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, și înregistrării calificării aferente 

programului de studii universitare de licență în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul 

Superior (RNCIS) (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /21.11.2022 
cu privire la avizarea înființării programului de studii universitare de masterat Terapii specifice ale 

comunicării și limbajului, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 

 

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

înființare a programului de studii universitare de masterat Terapii specifice ale comunicării și limbajului, 

în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, și înregistrării calificării aferente programului de studii 

universitare de masterat în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) (Anexa 

7) 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /21.11.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la componența Comisiei de Analiză Disciplinară 

 

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

numire a doamnei Tudor Adriana - Nanci, în funcția de Secretar titular și a doamnei Dronca Daiana – 

Cerasela în funcția de secretar supleant, în cadrul Comisiei de Analiză Disciplinară ( Anexa 8). 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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