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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

SENATUL UVT  

Nr. UVT: 4105/15.02.2019 

Hotărârea nr. 75 a Senatului UVT 

din 15.02.2019 

Senatul Universității de Vest din Timișoara, reunit în ședința ordinară din 15 februarie 2019, în 

conformitate cu prevederile art. 46, alin. 2 din Carta UVT și cu prevederile art. 213, alin. 2, din Legea 

Educației Naționale Nr. 1/2011, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Validarea rezultatelor pentru funcția de prodecan la Facultatea de Chimie Biologie Geografie a

domnului Conf. Univ. dr. Chiriac Vlad; cu actualizarea Comisiilor de specialitate ale Senatului UVT (Anexa 1) 

2. Aprobarea Listei candidaților declarați câştigători la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și

de cercetare aferente semestrului I al anului universitar 2018-2019 (Anexa 2) 

3. Aprobarea organizării în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 a două discipline facultative

noi, ce vor fi incluse în pachetul de discipline complementare: 

  - Introducere în Azure Cloud (în parteneriat cu Microsoft România și Departamentul pentru Pregătirea 
Personlului Didactic al UVT), 

  - Revoluția de la Timișoara din 1989 (titular disciplină - lect. univ. dr. Vasile Szabo) 
4. Aprobarea Procedurii de recuperare a disciplinelor complementare pentru studenții înmatriculați în anul

terminal al ciclului de studii universitare de licență (Anexa 3) 
5. Aprobarea Metodologiei-cadru privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din

Universitatea de Vest din Timișoara, ediția a III-a (Anexa 4) 
6. Aprobarea Rapoartelor de evaluare internă a școlilor doctorale din UVT, în vederea transmiterii către

ARACIS, pentru demararea evaluării externe (Anexa 5) 
7. Aprobarea Rapoartelor de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat din UVT, în

vederea transmiterii către ARACIS, pentru demararea evaluării externe (Anexa 6) 
8. Aprobarea Procedurii de sistem privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de

cercetare asociat (Anexa 7) 
9. Aprobarea înființării domeniului de studii universitare de doctorat Asistență socială în cadrul Școlii

doctorale de Sociologie, Filosofie și Științe Politice (Anexa 8) 
10. Aprobarea afilierii următoarelor cadre didactice la IOSUD-UVT, Școala doctorală de Sociologie,

Filosofie și Științe Politice, în domeniul Asistență socială: 
   - Prof. univ. dr. Goian Cosmin, titular la Universitatea de Vest din Timișoara, abilitat în domeniul 

Asistență socială prin OMEN nr. 3035/15.01.2019, 
   - Conf. univ. dr. habil. Runcan Patricia Luciana, titular la Universitatea de Vest din Timișoara, abilitat în 

domeniul Asistență socială prin OMEN nr. 3037/15.01.2019, 
    - Prof. univ. dr. Tomiță Mihaela Alida, titular la Universitatea de Vest din Timișoara, abilitat în domeniul 

Asistență socială prin OMEN nr. 3036/15.01.2019. 
11. Aprobarea Raportului de autoevaluare a programului postuniversitar de formare și dezvoltare

profesională continuă “Design educațional pentru un învățământ superior centrat pe student”, dedicat 
doctoranzilor care susțin activități didactice în UVT, la propunerea DPPD (Anexa 9) 

12. Aprobarea propunerii Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării de acordare a
titlului onorific de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum domnului Christopher Henry Smith, membru al 
Camerei Reprezentanților - Parlamentul SUA (Anexa 10) 
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