
 

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 1 | 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, 
România. 

Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), 
www.litere.uvt.ro 

 

 

 

Hotărârea nr. 67 

a Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

din  04. 11. 2021 

 

Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, în urma ședinței online din 04. 11. 

2021, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 2 din Carta UVT și cu prevederile art. 

213, alin. 10 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

1. Aprobarea în unanimitate a cererii doamnei Toma Daniela, absolventă a programul de 

masterat „Analiza discursului” în anul 2007, de a susține examenul de disertație în 

sesiunea iulie/septembrie 2022, cu mențiunea necesității de a opta pentru susținerea 

probei în fața comisie de finalizare a studiilor de masterat „Tendinte actuale în studiul 

limbii române” (v. Anexa Toma Daniela_cerere sustinere disertatie). 

2. Aprobarea în unanimitate a retragerii din oferta educațională LIT 2022/2023 a 

programului de studii de licență „Studii culturale” și a programelor de studii de 

masterat „Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat” și 

„Religie, Cultură, Societate”. Ca urmare a numărului insuficient de studenți înscriși în 

ultimii 5 ani la aceste programe, e imposibilă solicitarea unei evaluări periodice 

ARACIS. De asemenea, începând cu anul univ. 2021/2022, Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie oferă pentru domeniul Teologie, programul de masterat „Teologie 

ortodoxă și misiune creștină”. 

3. Validarea în unanimitate a deciziilor de echivalare, în baza cererilor depuse, privind 

echivalarea creditelor pentru anul universitar 2021/2022 (v. Anexa. Tabel echivalări 

nov. 2021-2022) 

4. Aprobarea în unanimitate a datelor calendaristice de 15 aprilie și 15 mai, ca fiind 

termenele la care studenții vor încărca, în mod obligatoriu, pe platforma de e-learning, 

variantele intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare de licență sau 

de masterat, în vederea verificării de către cadrul didactic coordonator. De asemenea, 

se stabilește ca până la data de 11.05. 2021 să se decidă asupra modului de 

desfășurare a examenelor de finalizare de studii (în regim față-n față sau online). 

5. Aprobarea în unanimitate a următorului calendar privind etapele de 

întocmire/finalizare a documentelor din dosarele de acreditare/ autorizare ARACIS și 

înscrierea calificărilor în RNCIS:  
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• 18.11.2021: Finalizarea dosarelor pentru programele LL Engleză și LL Română

(acreditare și autorizare de funcționare provizorie), aceste programe făcând parte din

evaluarea instituțională a UVT. Vizita de evaluare va avea loc în perioada ianuarie-

februarie 2022.

Responsabili: Coordonatorii programelor de studii de licență (LL Engleză și LL Română).

• 11.11.2021, ora 11.00: Întâlnirea de consultare cu angajatorii cu privire la

identificarea și analiza competențelor specifice/profesionale ale calificărilor, precum

și numărul estimativ al locurilor de muncă oferite de angajatori. Vor fi invitați

reprezentanți ai următorilor potențiali angajatori: Inspectoratul Județean Timiș,

Centrul Cultural German din Timișoara, Continental Automotive Romania SRL,

Editura Universității de Vest din Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Academia

Română – Filiala Timişoara, Institutul „Titu Maiorescu”.

Responsabil : Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

• 12.11. 2021, ora 14.40: Întâlnirea de consultare cu studenții cu privire la relevanța și

calitatea programelor de licență din domeniul Istorie și tuturor programelor de studii

de masterat.

Responsabili: Directorii de departamante (DLLM și DSR)

• 18.11.2021-30.01.2022: Finalizarea/Întocmirea dosarelor de acreditare pentru

programele Filologie clasică, Istorie, LL Franceză, LL Germană, LL Rusă, LL Sârbă și

croată și Limbi moderne aplicate. Pentru dosarele cu limbile principale Franceză,

Germană se vor construi și dosarele de autorizare de funcționare provizorie cu limbile

secundare japoneză rusă, sârbă și croată, iar pentru dosarele cu limbile principale Rusă și

Sârbă și Croată se vor constitui dosare de autorizare de funcționare provizorie cu limba

secundară japoneză.

Responsabili: Coordonatorii programelor de studii de licență (Filologie clasică, Istorie,

LL Franceză, LL Germană, LL Rusă, LL Sârbă și croată, Limbi moderne aplicate).

• 31.12.2021: Întocmirea dosarelor de înscriere în RNCIS pentru calificările aferente

tuturor programelor de studii universitare de licență și de masterat din cadrul FLIT-UVT,

cu excepția programelor de licență Filologie clasică, LL Engleză, LL Română și

programului de masterat Teologie ortodoxă și misiune creștină.

Responsabili: Coordonatorii programelor de studii de licență (Istorie, LL Franceză, LL

Germană, LL Rusă, LL Sârbă și croată, Limbi moderne aplicate) și coordonatorii tuturor

programelor de studii de masterat.

Decan, 

Prof. univ. dr. habil. Loredana Pungă 

Aprobat prin HS nr. 79 din 19.01.2023




