
 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 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 27.01.2023. 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 /27.01.2023, cu privire la avizarea editiei 

a II-a a Metodologiei privind organizarea si desfășurarea admiterii in programe postdoctorale 

pentru anul universitar 2022/2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /27.01.2023, cu privire la avizarea 

înființării unui nou program de studii universitare de licență - Drept european și internațional - 

în cadrul Facultății de Drept, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba 

română și în limba engleză (bilingv) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /27.01.2023, cu privire la aprobarea 

propunerii de remunerare a activităților didactice desfășurate în regim de ”plata cu ora”, în 

cadrul unor inițiative UNITA 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /27.01.2023, cu privire la aprobarea 

constituirii grupurilor de experți care vor realiza analiza GAP / planul de acțiune în vederea 

implementării HRS4R 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /27.01.2023, cu privire la avizarea 

solicitării de prelungire a termenului de înmatriculare a studenților non-UE până la începerea 

semestrului al II-lea (27 februarie 2023), față de 1 februarie 2023, cât este în acest moment 
 

 

 

 

 

 

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 27.01.2023 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /27.01.2023 

cu privire la avizarea editiei a II-a a Metodologiei privind organizarea si desfășurarea admiterii in 

programe postdoctorale pentru anul universitar 2022/2023 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a editiei a II-a a 

Metodologiei privind organizarea si desfășurarea admiterii in programe postdoctorale pentru anul 

universitar 2022/2023 ( Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /27.01.2023 

cu privire la avizarea înființării unui nou program de studii universitare de licență - Drept european și 

internațional - în cadrul Facultății de Drept, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba 

română și în limba engleză (bilingv) 

 

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

înființare a unui nou program de studii universitare de licență - Drept european și internațional - în 

cadrul Facultății de Drept, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română și în 

limba engleză (bilingv) ( Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /27.01.2023 

cu privire la aprobarea propunerii de remunerare a activităților didactice desfășurate în regim de ”plata 

cu ora”, în cadrul unor inițiative UNITA 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea de remunerare a activităților didactice desfășurate în 

regim de ”plata cu ora”, în cadrul unor inițiative UNITA ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /27.01.2023 
cu privire la aprobarea constituirii grupurilor de experți care vor realiza analiza GAP / planul de 

acțiune în vederea implementării HRS4R 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat constituirea grupurilor de experți care vor realiza analiza GAP / 

planul de acțiune în vederea implementării HRS4R ( Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /27.01.2023 
cu privire la avizarea solicitării de prelungire a termenului de înmatriculare a studenților non-UE 

până la începerea semestrului al II-lea (27 februarie 2023), față de 1 februarie 2023 
 

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

prelungire a termenului de înmatriculare a studenților non-UE până la începerea semestrului al 

II-lea (27 februarie 2023), față de 1 februarie 2023, cât este în acest moment (Anexa 5) 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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