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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 24.10.2022. 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 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

Statelor de funcții ale Școlilor Doctorale, an universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

actualizării Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Școlilor Doctorale din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind acordarea burselor și altor forme de sprijin material 

pentru studenți la ciclurile de studii de licență și master din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

înființării Centrului de Studii Americane, la propunerea Facultății de Litere Istorie și Teologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

propunerii Facultății de Sociologie și Psihologie de acordare a titlului onorific de Doctor 

Honoris Causa Socialium Scientiarum domnului Profesor univ. dr. Rainer Banse 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /24.10.2022, cu privire la avizarea listei 

cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /24.10.2022, cu privire la avizarea 

Statelor de funcții și de personal didactic CECID-FEAA, an universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /24.10.2022, cu privire la avizarea listei 

comisiilor de jurizare - Gala Premiilor UVT, ediția a VIII-a, 2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /24.10.2022, cu privire la aprobarea 

constituirii dreptului de servitute și dreptului de uz asupra imobilului teren aparținând UVT, în 

vederea realizării lucrărilor și operațiunilor privind branșament electric ICAM. 

 

 

 

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 24.10.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /24.10.2022 

cu privire la avizarea Statelor de funcții ale Școlilor Doctorale, an universitar 2022-2023 

 

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

funcții ale Școlilor Doctorale, an universitar 2022-2023 ( Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.10.2022 

cu privire la avizarea actualizării Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Școlilor Doctorale 

din UVT 

 

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

Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Școlilor Doctorale din UVT (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.10.2022 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind acordarea burselor și altor forme de 

sprijin material pentru studenți la ciclurile de studii de licență și master din UVT 

 

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

Regulamentul privind acordarea burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți la ciclurile 

de studii de licență și master din UVT ( Anexa 3)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /24.10.2022 
cu privire la avizarea înființării Centrului de Studii Americane, la propunerea Facultății de Litere 

Istorie și Teologie 

 

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

Facultății de Litere Istorie și Teologie de înființare a Centrului de Studii Americane (Anexa 4.1), a 

Statutului (Anexa 4.2), Regulamentului de Organizare și Funcționare (Anexa 4.3) și numirea 

directorului centrului în persoana doamnei Prof. univ. dr. Habil. Cristina Chevereșan. 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /24.10.2022 
cu privire la avizarea propunerii Facultății de Sociologie și Psihologie de acordare a titlului onorific 

de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum domnului Profesor univ. dr. Rainer Banse 

 

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

Facultății de Sociologie și Psihologie de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

Socialium Scientiarum domnului Profesor univ. dr. Rainer Banse, de la Institutul de Psihologie, 

Universitatea din Bonn, Germania ( Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /24.10.2022 
cu privire la avizarea listei cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în 

semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a listei cu 

posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 

2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /24.10.2022 
cu privire la avizarea Statelor de funcții și de personal didactic CECID-FEAA, an universitar 

2022-2023 
 

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

funcții și de personal didactic CECID-FEAA, an universitar 2022-2023 ( Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /24.10.2022 

cu privire la avizarea listei comisiilor de jurizare - Gala Premiilor UVT, ediția a VIII-a, 2022 

 

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

comisiilor de jurizare - Gala Premiilor UVT, ediția a VIII-a, 2022 ( Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /24.10.2022 
cu privire la aprobarea constituirii dreptului de servitute și dreptului de uz asupra imobilului teren 

aparținând UVT, în vederea realizării lucrărilor și operațiunilor privind branșament electric ICAM. 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat constituirea dreptului de servitute și dreptului de uz asupra 

imobilului teren aparținând UVT, în vederea realizării lucrărilor și operațiunilor privind branșament 

electric ICAM. 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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