
 
 

 

 CALENDARUL GENERAL 
al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs la  

Universitatea de Vest din Timișoara, semestrul I, anul universitar 2019 – 2020 
 

Activitatea Locul de desfășurare / Responsabilitate Perioada de desfăşurare 

Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidați) Registratura UVT / DRU 
26 noiembrie 2019 – 13 ianuarie 

2020 

Primirea de către candidați a avizului de la compartimentul juridic Oficiul Juridic 

14 ianuarie  - 21 ianuarie 2020 Anunțarea pe pagina web a concursului a zilei, orei și locului de desfășurare a prelegerii publice * Facultatea care a scos postul la concurs 

Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs Oficiul Juridic și DRU 

Susținerea prelegerii publice de minim 45 de minute de către candidați în care aceștia își prezintă 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare al carierei 

universitare (ziua, ora și locul vor fi anunțate după încheierea perioadei de înscriere a 

candidaților) 
Facultatea care a scos postul la concurs 29 ianuarie  – 30 ianuarie 2020 

Susținerea probei pe baza tematicii afișate pe site, specifică fiecărui post 

Anunțarea rezultatelor concursurilor Facultatea care a scos postul la concurs 31 ianuarie 2020 

Depunerea contestațiilor Registratura UVT / Comisia de contestații 3 februarie – 5 februarie 2020 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 
Comisia de contestații / Facultatea care a 

scos postul la concurs 
6 februarie – 7 februarie 2020 

Analiza și avizarea juridică a rezultatelor, analiza și avizarea rezultatelor în ședințele consiliilor 

facultăților** 
Oficiul Juridic / Consiliul Facultății 17 februarie – 18 februarie 2020 

Analiza și avizarea rezultatelor în ședința Senatului UVT Senatul UVT 20 februarie 2020 

Emiterea deciziilor Rectorului de numire și acordare a titlului universitar Rectorul UVT 20 februarie 2020 

Notă:  * Pentru ora și locul exact de desfășurare a concursului pentru fiecare post, candidații sunt rugați să consulte regulat informațiile de pe site-ul UVT și / sau să contacteze secretariatele facultăților. 

** În cazul în care la concurs s-a prezentat un singur candidat și acesta a fost declarat admis procedura de analiză și avizare a rezultatelor în ședința consiliului facultății se poate derula înainte de expirarea 

termenului de rezolvare a contestațiilor. 

 

Aprobat în Ședința Senatului din 5.12.2020. 


