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1. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE SENATULUI UNIVERSITAR
În conformitate cu prevederile legale, Senatul Universității de Vest din Timișoara este cel
mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, este reprezentantul comunităţii
universitare şi garantul libertăţii academice şi al autonomiei universitare.
Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universității de Vest din Timișoara şi cu propriile
reglementări interne.
Atribuţiile Senatului Universității de Vest din Timișoara sunt cele prevăzute în art. 80,
aliniatul 2 al Cartei Universității de Vest din Timișoara (aprobată în Sedința senatului din
26.01.2012), respectiv cele prevăzute în art. 57, aliniatul 2 al Cartei Universității de Vest din
Timișoara (aprobată în Sedința senatului din 28.07.2015) și în art. 20 al Regulamentului de
organizare și funcționare a Senatului Universității de Vest din Timișoara.

2. ORGANIZAREA SENATULUI UNIVERSITAR
2.1 Structurile de conducere ale senatului universitar
În conformitate cu prevederile legale, activitatea senatului universitar este condusă de
un preşedinte, ales prin votul secret al membrilor senatului, în prima şedinţă a acestuia.
Președintele Senatului conduce ședințele și reprezintă acest for în raporturile cu
Rectorul UVT (art. 7 al Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universității de
Vest din Timișoara).
Funcţionarea Senatului universitar între două şedinţe este asigurată de Biroul Senatului
UVT (art. 9, aliniatul 1 al regulamentului sus-menţionat), care este un organ deliberativ și, în
consecință, în cadrul ședințelor sale nu se adoptă hotărâri.
Pentru mandatul 2012 – 2016 al Senatului UVT, în ședințele din data de 22.02.2012,
respectiv 27.02.2012 ale senatului universitar, au fost validate rezultatele alegerilor, iar în ședința
din data de 28.02.2012 a fost ales Președintele Senatului în persoana domnului senator
prof.univ.dr. Ioan Talpoș.
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In ședința senatului universitar din data de 08.03 2012 a fost adoptat Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Senatului UVT în baza căruia a fost aprobată componenţa nominală
a celor 8 comisii de specialitate ale Senatului UVT, prin vot deschis și au fost aleşi prin vot
secret, următorii preşedinţi ai Comisiilor de Specialitate, redaţi în ordine:
1. Prof. Univ. Dr. Adriana Lucaciu, de la FAD
2. Prof. Univ. Dr. Dan Negrescu, de la FLIT
3. Prof. Univ. Dr. Daniel Vizman, de la FF
4. Prof. Univ. Dr. Simona Sava, de la FSP
5. Prof. Univ. Dr. Liliana Donath, de la FEAA
6. Prof. Univ. Dr. Dana Petcu, de la FMI
7. Lect. Univ.Dr. Claudiu Avram, de la FEFS
8. Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea, de la FEAA
Ca urmare a depunerii mandatului de Președinte al Senatului UVT, la implinirea
vârstei de pensionare, de către domnul senator, prof. univ. dr. Ioan Talpoș, în ședința din data
de 30.01.2014, a fost ales un nou Președinte al Senatului în persoana domnului senator,
prof.univ.dr. Alexandru Buglea.
Pe parcursul mandatului 2012 – 2016 al Senatului UVT, o parte dintre președinții celor 8
comisii de specialitate au fost înlocuiți, fie ca urmare a numirii sau alegerii într-o altă funcție,
fie ca urmare a demisiei.
În mandatul 2012-2016, componenţa Biroului Senatului Universității de Vest din
Timișoara a fost următoarea:
Funcţia
Preşedintele Senatului

Nume
Ioan Talpoș

Alexandru Buglea
1.Preşedintele Comisiei pentru strategia Adriana Lucaciu
Cătălin Nicolae Marin
instituţională şi controlul managerial intern
2. Preşedintele Comisiei pentru programele Dan Negrescu

de studii universitare de licenţă, masterat şi
doctorat, precum şi pentru programele de Irina Macsinga
studii postuniversitare
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Perioada
08.03.2012 - 23.01.2014
30.01.2014 - 29.02.2016
08.03.2012 - 17.10.2012
17.10.2012 - 29.02.2016
08.03.2012 - 27.03.2012
27.03.2012 - 29.02.2016
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Funcţia

Nume

Perioada

3. Preşedintele Comisiei pentru activitatea
de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi
performanţă sportivă, precum şi de Daniel Vizman
monitorizare a proiectelor cu finanţare
naţională şi/sau europeană şi a activităţii

08.03.2012 - 29.02.2016

4. Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi
dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor Simona Lidia Sava
didactice

08.03.2012 - 29.02.2016

5.
Preşedintele
Comisiei
pentru
managementul calităţii, evaluării academice
şi acreditării
6. Preşedintele Comisiei pentru cooperare
academică naţională şi internaţională

Liliana Donath
Carmen Corduneanu
Bogdan Nadolu

08.03.2012 - 12.04.2012
12.04.2012 - 17.10.2012
17.10.2012 - 29.02.2016

Dana Petcu

08.03.2012 - 29.02.2016

Claudiu Avram

08.03.2012 - 07.06.2012
17.10.2012 - 16.12.2013
06.03.2014 - 29.02.2016
08.03.2012 - 30.01.2014

7. Preşedintele Comisiei pentru probleme
Agneta Balint
studenţeşti

Ion Imbrescu
8. Preşedintele Comisiei de monitorizare a Alexandru Buglea

activităţilor economico-financiare, tehnice şi
Eugen-Cosmin Enache
administrative

06.03.2014 - 29.02.2016

2.2 Comisiile senatului universitar
Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universității de Vest din
Timișoara au fost stabilite opt comisii de specialitate, după cum urmează:
•

Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern, alcătuită din
7membri, dintre care 5 cadre didactice şi 2 studenţi. Preşedinte al comisiei este domnul
Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Marin;

•

Comisia pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat,
precum şi pentru programele de studii postuniversitare, alcătuită din 9 membri, dintre
care 7 cadre didactice şi 2 studenţi. Preşedinte al comisiei este doamna Conf. univ. dr.
Irina Macsinga;

•

Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistic şi performanţă
sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau
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europeană şi a activităţii editoriale, alcătuită din 7 membri, dintre care 5 cadre didactice
şi 2 studenţi. Preşedinte al comisiei este domnul Prof. univ. dr. Daniel Vizman;
•

Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice,
alcătuită din 5 membri, dintre care 4 cadre didactice şi 1 student. Preşedinte al comisiei
este doamna Prof. univ. dr. Simona Lidia Sava;

•

Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academic şi acreditării, alcătuită din 7
membri, dintre care 6 cadre didactice şi 1 student. Preşedinte al comisiei este domnul
Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu;

•

Comisia pentru cooperare academic naţională şi internaţională, alcătuită din 5 membri,
dintre care 4 cadre didactice şi 1 student. Preşedinte al comisiei este doamna Prof. univ.
dr. Dana Petcu;

•

Comisia pentru problem studenţeşti alcătuită din 7 membri, dintre care 3 cadre
didactice şi 4 studenţi. Preşedinte al comisiei este domnul Conf. univ. dr. Ion Imbrescu;

•

Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative,
alcătuită din 5 membri, dintre care 4 cadre didactice şi 1 student. Preşedinte al comisiei
este domnul Conf. univ. dr. Cosmin Enache.
Repartizarea pe comisii a membrilor senatului s-a făcut pe baza opţiunilor acestora, iar

președinții de comisii au fost aleși prin vot secret de către membrii senatori. Componenţa
comisiilor de specialitate ale Senatului Universității de Vest din Timișoara la data validării
acestora (8 martie 2012) este prezentată în anexa 1, iar cea la data încheierii mandatului este
prezentată în anexa 2.
2.3 Comunicarea activităţilor senatului
Activitatea Senatului Universității de Vest din Timișoara s-a desfăşurat în condiţii de
transparenţă, hotărârile senatului fiind publicate pe site-ul http://www.senat.uvt.ro/ro/. Tot pe
site-ul Senatului Universității de Vest din Timișoara sunt prezentate, pe lângă hotărârile luate în
cei patru ani de mandat, următoarele informaţii:
•

Conducerea Senatului Universității de Vest din Timișoara, membrii senatului şi
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elementele de contact ale acestora;
•

Componenţa comisiilor de specialitate ale senatului și atribuțiile acestora;

•

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universității de Vest din Timișoara;

•

Alte documente care stau la baza desfășurării activității Senatului Universității de Vest din
Timișoara;

•

Prezenţa la şedinţele senatului;

•

Secretariatul tehnic al senatului şi modalităţile de contact.

3. ŞEDINŢELE ÎN PLEN
3.1 Numărul de şedinţe desfăşurate
Pe parcursul mandatului 2012 - 2016, s-au desfășurat 76 de ședințe ale Senatului UVT,
respectiv 36 de şedinţe ordinare şi 40 de ședințe extraordinare, din care 14 şedinţe desfăşurate
prin intermediul votului prin e-mail. Desfăşurarea acestor şedinţe în cei patru ani ai mandatului
este prezentată în tabelul de mai jos:

Anul

Total şedinţe

Şedinţe ordinare

Şedinţe extraordinare

2012

14

10

vot deschis
4

vot electronic
0

2013

20

11

6

3

2014

17

6

7

4

2015

21

8

7

6

2016

4

1

2

1

Total

76

36

26

14

În afara celor 76 de şedinţe ale senatului universitar, dedicate dezbaterii și adoptării
unor hotărâri, pe perioada mandatului 2012-2016 s-au mai desfăşurat 31 şedinţe festive
dedicate înmânării diplomelor aferente titlului de Doctor Honoris Causa, astfel: 7 în anul 2012,
4 în anul 2013, 11 în anul 2014, 8 în anul 2015 și una în anul 2016.
Personalitățile cărora le-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa sunt prezentate la
adresa http://www.senat.uvt.ro/ro/ (Anexa nr. 3).
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Menționăm faptul că, în anul 2014, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la semnarea
Decretului Regal de înființare a Universității de Vest din Timișoara, Senatul universitar a fost
direct implicat în desfășurarea acestor evenimente.
Anul 2015 a fost marcat de o activitate intensă a Senatului Universității de Vest din
Timișoara care a susținut, prin hotărârile adoptate, pregătirea dosarului pentru autoevaluarea
instituțională în vederea evaluării periodice din partea ARACIS.
3.2 Prezenţa la şedinţele senatului
În mandatul 2012 – 2016, senatul universitar a avut 53 de membri (respectiv 54 în anul
universitar 2015-2016), din care 39 cadre didactice titulare în UVT și 14 reprezentanți ai
studenților din UVT (cu excepția anului universitar 2015-2016, când numărul studenților
reprezentanți din UVT a fost de 15).
În urma vacantării a 3 locuri în Senatul UVT, după alegerile structurilor de conducere ale
facultăţilor, în ședința din 12.04.2012, s-a validat de către senatul UVT, alegerea a 3 noi membri:
- D-na Lect. univ. dr. Liliana Popa, de la Facultatea de Arte şi Design, în locul D-lui Conf.
univ. dr. Călin Beloescu;
- Dl. Conf. univ. dr. ing. Titus Vlase, de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, în
locul D-lui Conf. univ. dr. Constantin Bolcu;
- D-na Prof. univ.

dr. Carmen Corduneanu, de la Facultatea de Economie şi de

Administrarea a Afacerilor, în locul D-nei Prof. univ. dr. Liliana Donath.
Pe parcursul mandatului, s-au pensionat 3 colegi senatori (Prof. dr. Agneta Balint, Prof. dr.
Marius Bizerea, Prof. dr. Ioan Talpoș) și a fost înregistrată și o retragere (Prof. dr. Ligia Alina
Cătuna), locul vacantat fiind ocupat de noi membrii validați de senatul universitar.
Trebuie menționat faptul că pentru studenții reprezentanți au avut alegeri în fiecare an
universitar, validarea acestora realizându-se de către senat.
Participarea membrilor senatului la şedinţele în plen (ordinare sau extraordinare) ale
acestuia a fost una bună, la toate ședințele fiind asigurat cvorumul necesar desfășurării
regulamentare a acestora.
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O sinteză a prezenţei membrilor senatului – cadre didactice – la şedinţele de senat
desfăşurate pe parcursul mandatului, este prezentată în tabelul următor:

PREZENȚA LA ȘEDINȚELE SENATULUI ÎN MANDATUL 2012-2016
Grad
didactic

Perioada în care a fost
membru al Senatului

Nr ședinte
desfășurate
în perioada
mandatului

1
2
3
4

Facultatea de Arte şi Design
Beloescu Călin
Conf. dr.
Flondor Palade Andrea
Lect. dr.
Lucaciu Adriana
Prof. dr.
Popa Liliana
Lect. dr.

08.03.2012-12.04.2012
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
12.04.2012-10.02.2016

4
75
75
72

100
78
77
69

5
6
7
8

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Bolcu Constantin
Conf. dr.
08.03.2012-12.04.2012
Chiriac Vlad
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Urdea Petru
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Vlase Titus
Conf. dr.
12.04.2012-10.02.2016

4
75
75
72

100
82
81
87

9

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Ilie Marian
Lect. dr.
08.03.2012-29.02.2016

75

84

10
11
12
13

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Bufan Radu
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Cătuna Ligia Alina
Prof. dr.
08.03.2012-07.05.2015
Tec Lavinia
Conf. dr.
07.05.2015-10.02.2016
Trăilescu Anton
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016

75
55
20
75

55
65
72
65

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor
Bizerea Marius
Prof. dr.
08.03.2012-16.05.2014
Buglea Alexandru
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Corduneanu Carmen
Prof. dr.
12.04.2012- 10.02.2016
Dănăiață Doina Rodica
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Donath Liliana
Prof. dr.
08.03.2012-12.04.2012
Enache Cosmin
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Farcane Nicoleta
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Imbrescu Ion
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Ștefan Liana
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Talpoș Ioan
Prof. dr.
08.03.2012-23.01.2014

32
75
69
75
4
75
75
75
75
31

84
92
65
82
100
89
73
83
90
91

Nr.
crt.

Nume și prenume
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Perioada în care a fost
membru al Senatului

Nr ședinte
desfășurate
în perioada
mandatului

Procent de
participare
%

24
25

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Avram Claudiu
Lect. dr.
Grădinaru Sorin
Conf. dr.

08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016

75
75

72
76

26
27
28
29

Facultatea de Fizică
Balint Agneta
Marin Cătălin Nicolae
Paulescu Marius
Vizman Daniel

08.03.2012-23.01.2014
08.03.2012-29.02.2016
23.01.2014-10.02.2016
08.03.2012-29.02.2016

51
75
24
75

48
82
96
78

30
31
32
33
34

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Dascăl Reghina
Conf. dr.
Morar Nicolae
Conf. dr.
Negrescu Dan
Prof. dr.
Radan Mihai
Prof. dr.
Vlăsceanu Mihaela
Lect. dr.

08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016

75
75
75
75
75

81
66
91
62
85

35
36
37
38

Facultatea de Matematică şi Informatică
Birtea Petre
Lect. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Petcu Dana
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Sasu Adina Luminița
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Zaharie Daniela
Prof. dr.
08.03.2012-29.02.2016

75
75
75
75

77
65
92
89

39
40

Facultatea de Muzică
Chifu Dana Sorina
Darida Ștefan-Andrei

08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016

75
75

74
80

41
42
43
44

Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Macsinga Irina
Conf. dr.
Nadolu Bogdan
Conf. dr.
Pășcuță Adrian
Asist. dr.
Sava Simona Lidia
Prof. dr.

08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016
08.03.2012-29.02.2016

75
75
75
75

72
91
72
73

45
46

Facultatea de Ştiinţe Politice, Fil. şi Ştiinţe ale Comunicării
Docea Vasile
Conf. dr.
08.03.2012-29.02.2016
Tolcea Marcel
Prof.dr.
08.03.2012-29.02.2016

75
75

65
59

Nr.
crt.

Nume și prenume

Grad
didactic

Prof. dr.
Conf. dr.
Conf. dr.
Prof. dr.

Conf. dr.
Conf. dr.

* Ședința din 29 februarie 2016 nu a fost inclusă în calculul prezenței.
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4. HOTĂRÂRILE SENATULUI UNIVERSITAR
4.1 Categorii de activități reflectate în hotărâri ale senatului
Pe parcursul mandatului 2012–2016 al Senatului UVT fost adoptate hotărâri care au vizat
aspecte care acoperă întreg spectrul activităţii academice și administrative.
În

tabelul următor sunt prezentate principalele domenii în

privinţa cărora senatul

universitar a adoptat hotărâri, prezentarea detaliată pe ani regăsindu-se în anexa 4.
DOMENII HOTĂRÂRI SENAT
Rapoarte
Carta UVT
Alegeri universitare
Metodologii/Regulamente/ Proceduri
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Titluri onorifice
Activitate didactică și de cercetare
Finanțe/buget/patrimoniu
Activitate administrativă
Solicitări și sesizări
Alte activități
Amânări/Retrageri/Respingeri
TOTAL

2012
0
3
20
28
1
6
28
6
7
53
7
9
168

2013
1
0
4
36
4
6
58
5
14
59
6
6
199

2014
1
2
10
21
13
11
55
3
1
40
2
0
159

2015
1
3
19
35
5
12
66
8
4
35
5
1
194

2016
2
0
3
11
4
0
4
0
0
0
1
0
25

Total
5
8
56
131
27
35
211
22
26
187
21
16
745

După cum se poate constata, cele mai multe hotărâri au vizat probleme privind
reglementarea activităților desfășurate la nivelul UVT (metodologii, regulamente, proceduri) și
activitatea didactică (oferta educaţională, state de funcţii, admitere la programele de licenţă,
masterat și doctorat, programe de studii şi planuri de învăţământ, formarea continuă,
finalizarea studiilor de licenţă şi de masterat, etc.), respectiv aspecte privind resursele umane
(concursuri didactice, metodologii de evaluare, cadre didactice asociate, activităţi didactice
desfăşurate în alte universităţi, concursuri de angajare pentru personalul didactic, personalul
auxiliar şi cel nedidactic etc.).
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4.2 Principalele contribuţii ale senatului universitar la buna desfăşurare a activităţii în
Universitatea de Vest din Timișoara
Prin activitatea sa, Senatul Universității de Vest din Timișoara a urmărit şi a reuşit să
îndeplinească atribuţiile ce îi reveneau conform prevederilor legale, contribuind la asigurarea
unui climat democratic şi echilibrat de desfăşurare a activităţii în cadrul universităţii noastre.
Printre preocupările senatului, pe parcursul acestui mandat, s-au numărat:
•

Asigurarea unui echilibru între necesitatea de a sprijini conducerea executivă în luarea
deciziilor optime şi prevederea legală privind monitorizarea activităţii Consiliului de
Administraţie, senatul UVT urmărind adoptarea unei poziţii independente faţă de
Consiliul de Administraţie;

•

Invitarea Rectorului și a celorlalți membri ai Consiliului de Administraţie, în calitate de
invitați, la şedinţele senatului, pentru lămurirea unor aspecte din documentele supuse
aprobării și ca dovadă a atitudinii echilibrate dezvoltate la nivelul senatului;

•

Încurajarea libertăţii de expresie a membrilor senatului prin participarea la luarea
deciziilor, toţi membrii senatului având posibilitatea de a-şi exprima neîngrădit opiniile,
în primul rând la nivelul comisiilor de specialitate, în al doilea rând, la nivelul celorlalte
comisii, prin asigurarea posibilitățiide transmitere de amendamente, precum și în plenul
senatului;

•

Promovarea unei atitudini colegiale, faţă de personalul didactic şi nedidactic din UVT,
prin adoptarea, în limita prerogativelor senatului, de măsuri care săasigure stabilitatea şi
confortul necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice,
administrativeşi de cercetare.

•

Încurajarea participării studenţilor, membri ai senatului, la luarea deciziilor și susținerea
asigurării unui cadru democratic de reprezentare a acestorala nivelul forurilor de
deliberare și decizie ale UVT;

•

Asigurarea transparenței activității Senatului Universității de Vest din Timișoara, prin
publicareainformațiilor referitoare la Senatul UVT, la hotărârilor senatului și la alte
aspecte relevante pe site-ul http://www.senat.uvt.ro/ro/;
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•

Asigurarea exprimării votului secret de către membrii senatului, la fiecare ședință, prin
utilizarea unui sistem electronic de votare;

•

Optimizarea ceremoniilor de acordare a titlurilor de Doctor Honoris Causa, prin
introducerea funcției de Magister ceremoniae;

•

Eficientizarea activității Senatului UVT prin desfășurarea dezbaterilor la nivelul comisiilor
de specialitate, prezentarea concluziilor și recomandărilor acestor comisii membrilor
senatului și utilizarea sistemului electronic de vot, care au avut ca și efect scurtarea
timpului de dezbatereîn plenul senatului;

•

Transmiterea , cu celeritate, a hotărârilor senatului către comunitatea UVT;

•

Procuparea

constantă

pentru

actualizarea

metodologiilor,

regulamentelor

și

procedurilor, în funcție de evoluția contextului instituțional;
•

Implementarea unor standarde de calitate în managementul documentelor specifice,
prin adoptarea unui format predefinit în elaborarea acestora, în conformitate cu
cerințele legislației privind controlul intern/managerial în instituțiile publice.

5.

ACTIVITĂŢILE

DESFĂŞURATE

ÎN

CADRUL

COMISIILOR

SENATULUI

UNIVERSITAR
5.1 Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
Comisia pentru strategie instituțională și control managerial intern a Universității de Vest din
Timișoara a desfășurat o activitate bogată, marcată de efervescență și implicare continuă în toate
domeniile strategice ale universității și în limitele de competență ale membrilor comisiei. In
activitatea desfasurata am beneficiat de cooperarea colegiala si constructiva a tuturor structurilor
organizatorice, la nivel managerial, administrativ si didactic.
Principalele obiective ale comisiei au fost următoarele:
• Dezvoltarea strategică a universității în acord cu programul managerial al rectorului, astfel
încât Universității de Vest din Timișoara să devină una dintre cele mai prestigioase, active și
dinamice universități din Europa, atât din punctul de vedere al pregătirii profesionale a tinerilor și
al cercetării științifice, cât și dincolo de sfera academică, prin implicarea în soluționarea
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problemelor comunității locale, sau la nivel național.
• Evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte strategice inițiate de cei în drept, astfel încât
să fie în acord cu prioritățile strategice ale universității și cu obiectivele manageriale asumate.
• Monitorizarea structurilor administrative si a activitatii academice in ansamblul ei si
formularea de recomandari in scopul eficientizarii, prin aplicarea standardelor de calitate si
evaluarea calitatii in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, in conditiile legii, ale cartei
universitare si ale regulamentelor de organizare si functionare ale universitatii.
Pe parcursul mandatului, Comisia pentru strategie instituțională și control managerial intern
a analizat si dezbatut toate hotararile Consiliului de administratie repartizate prin intermediul
Secretariatului senatului pentru a formula un punct de vedere catre Senat. Modalitatile de lucru
ale comisiei au fost:
a) Intalniri si dezbateri directe intre membrii comisiei
b) Discutii si formularea de propuneri prin intermediul spatiului virtual (prin posta
electronica)
c) Luari de cuvant in plenul sedintelor de senat
d) Intalniri cu membrii Consiliului de administratie pentru armonizarea unor puncte de
vedere.
Cei patru ani de mandat, din 2012 pana in 2016 au fost ani dificili pentru invatamantul
romanesc si implicit pentru Universitatea de Vest din Timisoara; ani marcati de scaderea
numarului de studenti, de adaptarea regulamantelor la Legea Educatiei Nationale (Legea 1/2011)
si de criza economica (cu consecinta directa in reducerea alocatiei pentru studenti si taierea
drastica a fondurilor pentru cercetare).
Suplimentar, in anul 2011, la actiunea de clasificare nationala a universitatilor, UVT a fost
pozitionata in categoria a doua, cu impact negativ asupra nivelului de finantare. In consecinta,
echipa manageriala si Senatul UVT au avut de luat hotarari strategice importante, uneori
nepopulare, dar necesare, reusind printr-un efort comun al intregii comunitati academice sa
depasim perioada dificila si sa inregistram un reviriment la nivelul anului 2016.
In toata aceasta perioada, Comisia pentru strategie instituțională și control managerial
intern a fost implicata alaturi de alte comisii ale senatului in:
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1. Elaborarea Cartei Universitatii de Vest din Timisoara si revizuirea ei in 2015 ;
2. Elaborarea Codului de asigurare a calităţii şi a Codului de etică şi deontologie profesională
al UVT;
3. Aprobarea planului strategic de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale;
4. Aprobarea structurii de organizare şi funcţionare a universităţii;
5. Aprobarea înfiinţarii, divizarii, comasarii şi desfiinţarii componentelor organizatorice
didactice, de cercetare şi tehnico-administrative ale UVT;
6. Aprobarea, la sfârșitul fiecărui an financiar a raportul conducerii UVT referitor la
cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită;
7. Validarea raportului anual al rectorului privind starea UVT.
Asa cum am mentionat, unul dintre obiectivele Comisiei pentru strategie instituțională și
control managerial intern a Universității de Vest din Timișoara se refera la urmarirea dezvoltarii
strategice a universității în acord cu programul managerial al rectorului, program acceptat de
intreaga comunitate academica prin vot universal, direct, egal, secret si liber consimtit.
In momentul de fata, evolutia Universitatii de Vest din Timisoara este una indubitabil
ascendenta prin eforturile tuturor membrilor comunitatii noastre academic, insa mereu vor trebui
luate decizii strategice si operationale.
Uneori aceste decizii pot fi nepopulare, dar trebuie sa fie caracterizate de intelepciune, sa
fie in interesul dezvoltarii universitatii si spre binele intregii comunitati academice, a studentilor,
cadrelor didactice si personalului administrativ, deoarece doar un colectiv unit, in care fiecare se
simte respectat si util poate sa ajunga la standarde inalte de performanta.
5.2 Comisia pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat,
precum şi pentru programele de studii postuniversitare
Activitatea comisiei de specialitate pentru programele de studii universitare de licenţă,
masterat şi doctorat, precum şi pentru programele de studii postuniversitare a urmărit
monitorizarea şi a controlarea modului în care Consiliul de Administraţie a implementat
strategiile, programele manageriale, politicile, proiectele şi planurile de acţiune din domeniul
educaţiei pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat şi a celor
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postuniversitare, elaborând rapoarte de analiză, precum şi puncte de vedere prezentate periodic
în discuţiile din plenul senatului universitar.
De asemenea , comisia a urmărit examinarea propunerilor Consiliului de Administraţie în
vederea elaborării, perfecţionării şi implementării metodologiilor, regulamentelor, hotărârilor,
rapoartelor, rezoluţiilor sau avizelor în domeniul educaţiei, pentru programele de licenţă, de
master sau de formare continuă.
Dintre documentele supuse analizei şi avizării de către membrii comisiei amintim:
• Aprobarea planurilor de învăţământ la licenţă şi master
• Aprobarea declanşării procedurii de acreditare de noi programe de licență și masterat
• Aprobarea de noi programe postuniversitare
• Revizuiri ale planurilor de învăţământ
• Apobarea Regulamentului privind statele de funcţii și normele universitare
• Aprobarea statelor de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărului posturilor
pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar
• Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclurile de
studii universitare de licență și master
• Aprobarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de
licență
• Aprobarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de
master
5.3 Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă
sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a
activităţii editoriale
Activitatea comisiei în mandatul 2012-2016 s-a raportat în permanenţă la cadrul legislativ
naţional, în special Legea educaţiei naţionale 1/2011 şi actele normative ulterioare, Carta
universitară, Strategia UVT pentru perioada 2012-2016 şi Programul managerial al Rectorului
Universității de Vest din Timişoara.
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Activitatea comisiei a constat din:
1.

Elaborarea impreuna cu „Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a
cadrelor didactice” a Regulamentului privind acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice la
Universitatea de Vest din Timişoara

2.

Avizarea impreuna cu „Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a
cadrelor didactice” a propunerilor de titluri onorifice acordate de Universitatea de Vest in
perioada 2012-2016

3.

Discutarea si avizarea Regulamentului de abilitare

4.

Discutarea si avizarea Regulamentului Cercetarii Stiintifice si Creatiei Universitare

5.

Discutarea si avizarea procedurii de stimulare a productiei stiintifice

6.

Discutarea si avizarea Strategiei de cercetare a Universitatii de Vest din Timisoara

7.

Discutarea si avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului de
accesare si implementare proiecte

8.

Discutarea si avizarea centrelor de cercetare propuse in perioada 2012-2016
In cadrul tuturor acestor activitati, membrii comisiei au colaborat contructiv cu prorectorul

de resort si au adus amendamente care au dus la forma finala a documentelor avute spre analiza.
Deasemenea au fost transmise Senatului UVT recomandari si puncte de vedere asupra
regulamentelor si documentelor avute spre analiza si avizare.
5.4 Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice
Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice a
urmărit aspectele privind managementul resurselor umane în UVT, conform Regulamentului de
organizare și funcționare a Senatului UVT.
Activitatea comisiei s-a concretizat în:
•

Elaborarea Regulamentului privind acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice la
Universitatea de Vest din Timişoara

•

Avizarea propunerilor de titluri onorifice acordate de Universitatea de Vest in perioada
2012-2016

•

Discutarea si avizarea Regulamentului de abilitare
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•

Avizarea posturilor scoase la concurs

•

Validarea comisiilor pentru concursurile cadrelor didactice

•

Validarea rezultatelor concursurilor didactice

•

Avizarea metodologiei de promovarea personal didactic auxiliar şi nedidactic

•

Avizarea metodologiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale
ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic

•

Avizarea metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante

•

Avizarea metodologiei pentru evaluarea periodică a personalului didactic

•

Avizarea Metodologiei pentru recunoașterea și echivalarea competențelor cadrelor

didactice asociate cu diverse funcții universitare
•

Avizarea Metodologiei cu privire la stabilirea raporturilor UVT cu personalul didactic și de
cercetare care împlinește vârsta legală de pensionare

• Avizarea susţinerii de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ
superior sau de cercetare de către personalul titular al UVT
• Avizarea susţinerii de activităţi de predare şi cercetare în UVT de către personalul titular al
altor instituţii de învăţământ superior sau de cercetare
5.5 Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării
Comisia pentru managementul calității, evaluării și acreditării s-a focalizat pe aspectele
privind managementul calității în UVT. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a
Senatului UVT atribuțiile ce revin comisiei sunt:
• elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
• elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie
profesională al UVT;
• aprobă numărul şi dimensiunile formaţiilor de studiu, cu respectarea standardelor de
calitate, conform legii;
• îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Pe parcursul mandatului 2012-2016 au fost dezbătute, amendate și supuse votului
Senatului UVT mai multe documente vitale pentru bunul mers al universității, cum ar fi: Codul de
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asigurare a calității în UVT, Regulamentul de organizare și funcționare DMC, Planul operațional
DMC, Procedură soluționare solicitări Senat UVT șamd.
Documentele analizate în cadrul comisiei s-au dezbătut atât în cadrul unor ședințe efective
cât și în manieră electronică, prin dezbateri pe e-mail. Membrii comisiei 5 au fost implicați și în
activități comune cu alte comisii pentru elaborarea unor proceduri complexe, cum ar fi
Regulamentul de funcționare a Senatului UVT și Regulamentul pentru implementarea disciplinelor
transversale.
5.6 Comisia pentru cooperare academică naţională şi internaţională
In perioada raportata, activitatea Comisiei pentru cooperare academica nationala si
internationala s-a concentrat exclusiv asupra analizei si imbunatatirii documentelor inaintate
Senatului de catre Departamentul de Relatii Internationale si de catre Prorectorul cu Relatii
Internationale si Comunicare Instutionala.
In marea majoritate documentele inaintate s-au referit la alinierea regulamentelor
universitatii cu cele ale ministerului si cu cerintele curente ale programelor de colaborare
internationala. Toate documentele analizate si aprobate de catre comisie au fost aprobate ulterior
in sedintele in plen ale senatului.
Tinand seama ca documentele discutate au fost prezentate comisiei in format electronic,
in majoritatea cazurilor, acestea au fost analizate de catre membrii comisiei la distanta, intr-un
interval de timp de cateva zile, iar rezultatele au fost colectate, discutate si transmise prin
mijloace electronice. Astfel numarul de intalniri fizice care necesitau sincronizare a fost destul de
mic, ceea ce a condus la eficientizarea activitatii comisiei.
5.7 Comisia pentru probleme studenţeşti
Comisia pentru problemele studenţeşti, ca organism de lucru al Senatului Universităţii de
Vest din Timişoara, funcţionează pe baza unui regulament propriu, care permite analiza şi
adoptarea de rapoarte asupra diferitelor proiecte de hotărâri ce sunt înaintate plenului Senatului.
Pentru desfăşurarea în cât mai bune condiţii a activităţilor, şedinţele ordinare ale Comisiei s-au
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desfăşurat în aceleaşi zile cu şedinţele Biroului Senatului UVT.
Comisia

pentru

probleme

studenţeşti

a

desfaşurat

activităţi

legate

de:

elaborarea/actualizarea regulamentului de acordare a burselor; elaborarea/actualizarea
regulamentului de cazare în căminele UVT; elaborarea/actualizarea regulamentului activităţii de
tutoriat; elaborarea/actualizarea regulamentului privind acordarea de credite privind activitatea
de

voluntariat;

elaborarea/actualizarea

elaborarea/actualizarea

regulamentului

codului

drepturilor

şi

privind

sistemul

de

obligaţiilor
credite

studenţilor;
transferabile;

elaborarea/actualizarea regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare; elaborarea/actualizarea regulamentului de alegeri a studenţilor reprezentanţi;
avizarea structurii anului universitar şi a cuantumului taxelor; analiza şi avizarea altor documente
la solicitarea diferitelor compartimente din cadrul UVT, în condiţiile în care au existat asemenea
solicitări; analiza sesizărilor adresate de către studenţi senatului UVT; verificarea şi controlul
aplicării regulamentelor elaborate, modificate sau avizate de către comisie.
Şedinţele extraordinare ale comisiei s-au desfăşurat de fiecare dată când au existat
solicitări pentru a aviza anumite documente şi, de regulă, s-au desfăşurat în regim de urgenţă,
ceea ce a determinat o situaţie de neîncadrare procedurală în termenele prevăzute de
regulamentele existente la nivelul Senatului UVT şi de aici au rezultat unele disfuncţionalităţi în
privinţa adoptării unor hotărâri, care în marea lor majoritate au fost reparate în urma discuţiilor
din şedintele de plen ale Senatului.
5.8

Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi

administrative
În activitatea desfășurată, Comisia de monitorizare a activităților economico-financiare,
tehnice și administrative a urmărit întotdeauna aplicarea principiilor de eficiență managerială și
financiară, de echitate și de prudențialitate în angajarea de cheltuieli de către Universitatea de
Vest din Timișoara.
Principalele responsabilități ale comisiei au fost reprezentate de avizarea proiectului de
buget și a execuției bugetare, care au fost analizate și discutate anual, împreună cu reprezentanți
ai conducerii executive a universității. Alte activități cu frecvență anuală au fost reprezentate de
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avizarea programelor de achiziții publice, a nivelului taxelor de studiu percepute de universitate și
a tarifelor administrative pentru plata cu ora.
Totodată, în acord cu atribuțiile ce în revin conform Cartei universității, comisia a analizat
și prezentat Senatului oportunitatea înființării unei societăți comerciale a UVT de tip start-up,
precum și oportunitățile, dar și riscurile asociate implicării universității în preluarea în
administrare a Centrului de afaceri Incuboxx.
Comisia a participat activ, alături de reprezentanți ai conducerii executive a universității și
de membrii Biroului Senatului, și la reașezarea pe baze legale a salarizării în UVT, promovând
soluții care să asigure în cât mai mare măsură asigurarea echității, în condițiile respectării
prevederilor legale.
În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, comisia a avut relații foarte bune de lucru cu
conducerea executivă a universității, fiind de apreciat transparența și deschiderea spre dialog pe
care s-a bazat această colaborare.

6. CONCLUZII
Legea 1/2011 a introdus mai multe elemente de noutate în managementul universitar,
unul dintre acestea se referindu-se la disocierea între conducerea executivă şi cea academică,
membrii Consiliului de Administraţie nemaiputând face parte din Senatul universitar.
Ineditul acestei situaţii, marcat denecesitatea de a sprijini conducerea executivă în luarea
deciziilor optime şi prevederea legală privind monitorizarea activităţii Consiliului de Administraţie,
dublat de neclarităţi şi incoerenţe legislative, a condus la provocări şi dificultăţi pe care Senatul
UVT a fost nevoit să le depăşească.
Apreciem că Senatul UVT a demonstrat că este un factor de echilibru, prin activitățile de
promovare a valorilor academice și prin susținerea unei permanente preocupări pentru depășirea
situațiilor cu care se confruntă universitatea noastră.
Fără îndoială că experienţa acumulată în acest mandat va fi reţinută şi folosită pentru
îmbunătăţirea activităţii în mandatele viitoare.
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ANEXE
Anexa 1. Componenţa comisiilor de specialitate ale Senatului UVT la data
validării acestora (8 martie 2012)
1. Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
10 c.d. + 3 stud.
1. Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu

FAD

Preşedinte

2. Conf. univ. dr. Vlad Chiriac

FCBG

3. Prof. univ. dr. Anton Trăilescu

FDSA

4. Prof. univ. dr. Marius Bizerea

FEAA

5. Conf. univ. dr. Sorin Grădinaru

FEFS

6. Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Marin

FF

7. Prof. univ. dr. Mihai Radan

FLIT

8. Conf. univ. dr. Nicolae Morar

FLIT

9. Conf. univ. dr. Luminiţa Sasu

FMI

10. Conf. univ. dr. Dana Sorina Chifu

F. Muzică

11. Stud. Paul Apostu, Reprezentant OSUT FEAA
12. Stud. Mihai Cean

FDSA

13. Stud. Dragoş Statenco

F. Muzică

2. Comisia pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi
pentru programele de studii postuniversitare
11 c.d. + 4 stud.
1. Conf. univ. dr. Irina Macsinga

FSP

2. Prof. univ. dr. Dan Negrescu

FLIT

PAGINA |

1

Preşedinte

B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel. +40 256-592.302, +40 256 592 351; fax: +40 256-592.312
E-mail: presedinte.senat@e-uvt.ro, www.uvt.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT

3. Lect. univ. dr. Andreea Palade-Flondor

FAD

4. Prof. univ. dr. Petru Urdea

FCBG

5. Prof. univ. dr. Radu Bufan

FDSA

6. Prof. univ. dr. Alexandru Buglea

FEAA

7. Conf. univ. dr. Sorin Grădinaru

FEFS

8. Prof. univ. dr. Daniel Vizman

FF

9. Prof. univ. dr. Daniela Zaharie

FMI

10. Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu

FSP

11. Lect. univ. dr. Ilie Marian

DPPD

12. Stud. Flavia Micu

CSE

13. Stud. Sandra Racoviţan

FEFS

14. Stud. Marcela Todoni

FEAA

15. Stud. Mihai Vilcea

FSP

3. Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă,
precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii
editoriale
10 c.d. + 3 stud.
1. Prof. univ. dr. Daniel Vizman

FF

2. Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu

FAD

3. Conf. univ. dr. Constantin Bolcu

FCBG

4. Prof. univ. dr. Petru Urdea

FCBG

5. Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane

FEAA

6. Lect. univ. dr. Claudiu Avram

FEFS

7. Conf. univ. dr. Reghina Dascăl

FLIT

8. Prof. univ. dr. Dana Petcu

FMI

PAGINA |

2

Preşedinte

B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel. +40 256-592.302, +40 256 592 351; fax: +40 256-592.312
E-mail: presedinte.senat@e-uvt.ro, www.uvt.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT

9. Conf. univ. dr. Luminiţa Sasu

FMI

10. Prof. univ. dr. Simona Lidia Sava

FSP

11. Stud. Andreia Poşa

FAD

12. Stud. Teodor Pînzariu

FCBG

13. Stud. Sergiu Busuioc

FF

4. Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice
8 c.d. + 3 stud.
1. Prof. univ. dr. Simona Lidia Sava

FSP

2. Conf. univ. dr. Călin Beloescu

FAD

3. Prof. univ. dr. Doina Rodica Dănăiaţă

FEAA

4. Conf. univ. dr. Ion Imbrescu

FEAA

5. Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Marin

FF

6. Prof. univ. dr. Dan Negrescu

FLIT

7. Prof. univ. dr. Marcel Tolcea

FSPFSC

8. Lect. univ. dr. Ilie Marian

DPPD

Preşedinte

_______________________________________________________
9. Stud. Dragoş Pup

FMI

10. Stud. Dragoş Statenco

FM

11. Stud. Gabriel Sfâca

FSPFSC

5. Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării
10 c.d. + 3 stud.
1. Prof. univ. dr. Carmen Corduneanu

FEAA

2. Prof. univ. dr. Ligia Alina Cătuna

FDSA

3. Prof. univ. dr. Anton Trăilescu

FDSA
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4. Prof. univ. dr. Doina Rodica Dănăiaţă

FEAA

5. Lect. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu

FLIT

6. Conf. univ. dr. Reghina Dascăl

FLIT

7. Prof. univ. dr. Daniela Zaharie

FMI

8. Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu

FSP

9. Prof. univ. dr. Marcel Tolcea

FSPFSC

10. Conf. univ. dr. Vasile Docea

FSPFSC

11. Stud. Andreia Poşa

FAD

12. Stud. Cosmina Bogdan

FEAA

13. Stud. Mihai Vilcea

FSP

6. Comisia pentru cooperare academică naţională şi internaţională
9 c.d. + 2 stud.
1. Prof. univ. dr. Dana Petcu

FMI

2. Conf. univ. dr. Călin Beloescu

FAD

3. Prof. univ. dr. Ligia Alina Cătuna

FDSA

4. Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane

FEAA

5. Prof. univ. dr. Carmen Corduneanu

FEAA

6. Prof. univ. dr. Agneta Balint

FF

7. Lect. univ. dr. Petre Birtea

FMI

8. Lect. univ. dr. Ştefan Darida

F. Muzică

9. Conf. univ. dr. Irina Macsinga

FSP

10. Stud. Sandra Racoviţan

FEFS

11. Stud. Cristian Szekereş

FLIT
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7. Comisia pentru probleme studenţeşti
9 c.d. + 8 stud.
1. Prof. univ. dr. Agneta Balint

Preşedinte

2. Prof. univ. dr. Constantin Bolcu

FCBG

3. Prof. univ. dr. Marius Bizerea

FEAA

4. Lect. univ. dr. Claudiu Avram

FEFS

5. Lect. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu

FLIT

6. Lect. univ. dr. Petre Birtea

FMI

7. Conf. univ. dr. Dana Sorina Chifu

F. Muzică

8. Asist. univ. dr. Adrian Păşcuţă

FSP

9. Conf. univ. dr. Vasile Docea

FSPFSC

10. Stud. Paul Apostu, Reprezentant OSUT

FEAA

11. Stud. Flavia Micu

CSE

12. Stud. Teodor Pînzariu

FCBG

13. Stud. Marcela Todoni

FEAA

14. Stud. Sergiu Busuioc

FF

15. Stud. Cristian Szekereş

FLIT

16. Stud. Dragoş Pup

FMI

17. Stud. Gabriel Sfâca

FSPFSC

8. Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative
9 c.d. + 2 stud.
1. Prof. univ. dr. Alexandru Buglea

FEAA

2. Lect. univ. dr. Andreea Palade-Flondor

FAD
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3. Conf. univ. dr. Vlad Chiriac

FCBG

4. Prof. univ. dr. Radu Bufan

FDSA

5. Conf. univ. dr. Ion Imbrescu

FEAA

6. Conf. univ. dr. Nicolae Morar

FLIT

7. Prof. univ. dr. Mihai Radan

FLIT

8. Lect. univ. dr. Ştefan Darida

FM

9. Asist. univ. dr. Adrian Păşcuţă

FSP

10. Stud. Mihai Cean

FDSA

11. Stud. Cosmina Bogdan

FEAA
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Anexa 2. Componenţa comisiilor de specialitate ale Senatului UVT la data
încheierii mandatului
1. Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
5 c.d. + 2 stud.
1. Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Marin

FF

2. Prof. univ. dr. Anton Trăilescu

FDSA

3. Prof. univ. dr. Mihai Radan

FLIT

4. Conf. univ. dr. Liana Ștefan

FEAA

5. Conf. univ. dr. Vlad Chiriac

FCBG

6. Stud. Sandra Vega Racoviţan

FEFS

7. Stud. Cristina Adriana Şandru

FDSA

Preşedinte

2. Comisia pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi
pentru programele de studii postuniversitare
7 c.d. + 2 stud.
1. Conf. univ. dr. Irina Macsinga

FSP

2. Prof. univ. dr. Daniela Zaharie

FMI

3. Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane

FEAA

4. Prof. univ. dr. Petru Urdea

FCBG

5. Conf. univ. dr. Sorin Grădinaru

FEFS

6. Conf. univ. dr. Nicolae Morar

FLIT

7. Lect. univ. dr. Andreea Palade-Flondor

FAD

8. Stud. Daniela Valentina Dincă (delegat OSUT)

FSP

9. Stud. Lavinia Simona Achim

FCBG
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3. Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă,
precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii
editoriale
5 c.d. + 2 stud.
1. Prof. univ. dr. Daniel Vizman

FF

2. Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu

FAD

3. Prof. univ. dr. Marcel Tolcea

FSPFSC

4. Conf. univ. dr. Luminiţa Sasu

FMI

5. Conf. univ. dr. Claudiu Avram

FEFS

6. Stud. Sergiu Lucaciu

FF

7. Stud. Alexandra Mihaela Vizman

FMT

Preşedinte

4. Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice
4 c.d. + 1 stud.
1. Prof. univ. dr. Simona Lidia Sava

FSP

2. Prof. univ. dr. Dan Negrescu

FLIT

3. Lect. univ. dr. Liliana Popa

FAD

4. Lect. univ. dr. Ilie Marian

DPPD

5. Stud. Daniel Ștefan Holocan

FSP

Preşedinte

5. Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării
6 c.d. + 1 stud.
1. Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu

FSP

2. Prof. univ. dr. Doina Rodica Dănăiaţă

FEAA

3. Prof. univ. dr. Lavinia Tec

FDSA

4. Conf. univ. dr. Vasile Docea

FSPFSC

5. Lect. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu

FLIT

6. Lect. univ. dr. Petre Birtea

FMI

7. Stud. Mădălin Pătrașcu (delegat OSUT)

FSPFSC
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6. Comisia pentru cooperare academică naţională şi internaţională
4 c.d. + 1 stud.
1. Prof. univ. dr. Dana Petcu

FMI

2. Prof. univ. dr. Carmen Corduneanu

FEAA

3. Conf. univ. dr. Reghina Dascăl

FLIT

4. Lect. univ. dr. Ştefan Darida

FMT

5. Stud. Sebastian Vârjan

FAD

Preşedinte

7. Comisia pentru probleme studenţeşti
3 c.d. + 4 stud.
1. Conf. univ. dr. Ion Imbrescu

FEAA

2. Conf. univ. dr. Dana Sorina Chifu

FMT

3. Conf. univ. dr. Marius Paulescu

FF

4. Stud. Cristian-Andrei Cîrlea

FMI

5. Gabriel Petrișor Zgovancu

FLIT

6. Gerlinde Mona Iuhasz

FEAA

7. Roxana Elena Szogi

FSPFSC

Preşedinte

8. Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative
4 c.d. + 1 stud.
1. Conf. univ. dr. Cosmin Enache

FEAA

2. Prof. univ. dr. Radu Bufan

FDSA

3. Conf. univ. dr. Titus Vlase

FCBG

4. Asist. univ. dr. Adrian Păşcuţă

FSP

5. Stud. Oana Georgiana Grofşorean

FEAA

Preşedinte

Comisii aprobate în Ședința Senatului din 19.06.2015.
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Lista cu studenții senatori desemnați de OSUT în urma alegerilor din noiembrie 2015
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Facultate
FAD
FCBG
FD
FEAA
FEFS
FF
FLIT
FMI
FMT
FSP
PFC
Etnic
CSE
Doctorat
OSUT

10

Student senator
Ioana Viționesc
Ion Frățilescu
Ovidiu-Marian Boldor
Anca Mădălina Mirțău
Oana Miclău
Sergiu Lucaciu
Gabriel Petrișor Zgovancu
Cristian-Andrei Cîrlea
Alexandra Mihaela Vizman
Daniel Ștefan Holocan
Roxana-Elena Szogi
Doina Dombrov
Ștefan-Alexandru Ungur
Mihai-Adrian Vilcea
Mădălin Pătrașcu
Listă aprobată în Ședința Senatului din 15.12.2015.
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Anexa 3. Ședinţe festive cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa
Anul acordării distincției

27 aprilie

Prof. Romano PRODI, ex-președinte al Comisiei Europene

22 mai

Prof. univ. Dr. Emerit David CRYSTAL, Membru al British Academy

15 octombrie
3 noiembrie
10 noiembrie
17 noiembrie
26 noiembrie
10 decembrie
2014

Titlul onorific
Doctor Honoris Causa Beneficiorum
Publicorum
Doctor Honoris Causa Beneficiorum
Publicorum
Doctor Honoris Causa Litterarum
Humanitorium

Prof. univ. Dr. José Manuel Durão BARROSO, ex-președinte al
Comisiei Europene

2016 29 ianuarie
2015

Personalitate

10 aprilie

Prof. Dr. Ye QUING, Rector East China University of Political
Science and Law
Prof. univ. Dr. Victor GROZA, SUA
Prof. Dr. Emerit Ioan A. RUS, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca
Prof. Dr. Emerit Richard JACQUES, Universitatea Paris-Dauphine
Jurnalist și scriitor Emil HUREZEANU, Ambasadorul României în
Republica Federală Gemania
Dr. Fiz. Marius-Ioan PISO, directorul Agenției Spațiale Române
Lordul Griffiths de Fforestfach, Camera Lorzilor, Parlamentul
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Doctor Honoris Causa Legum Scientiae
Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum
Doctor Honoris Causa Scientiarum
Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum
Doctor Honoris Causa Beneficiorum
Publicorum
Doctor Honoris Causa Scientiarum
Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum

Doctor Honoris Causa Beneficiorum
Publicorum
Prof. Dr. Claudio MAGRIS, Universitatea din Trieste, Italia profesor Doctor Honoris Causa Litterarum
emerit al al Universității din Trieste, Italia
Humanitorium
Prof. Dr. Mihai TĂNĂSESCU, Vicepreședinte Banca Europeană de
Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum
Investiții
Prof. Dr. Claude MARTIN, Université Pierre Mendés France de
Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum
Grenoble
Prof. Dr. George Cristian MAIOR, Școala Națională de Studii Doctor Honoris Causa Beneficiorum
Politice și Administrative din București
Publicorum
Doctor Honoris Causa Socialium
Prof. Dr. Ștefan BRATOSIN, Université Paul Valéry deMontpellier
Scientiarum
Mariana GHEORGHE, Director General Executiv OMV Petrom

25 aprilie
21 mai
23 mai
11 septembrie
3 octombrie
31 octombrie
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Anul acordării distincției
2014

20 noiembrie
24 noiembrie
12 decembrie

Titlul onorific

Prof. Dr. Mihai VIȘINESCU, Institutul Național de Fizică și Inginerie
Nucleară "Horia Hulubei"
Actor Florin PIERSIC, Compania de Teatru "Beldor"
Sanda GOLOPENȚA, profesor emerit al Universităţii Brown din
Providence SUA
Poet Ana BLANDIANA, Președinta Fundației Academia Civică

4 decembrie
2013

Personalitate

Prof. Univ. Dr. Emerit Constantin TULAI, Universitatea BabeșBolyai din Cluj Napoca
Acad. Prof. Univ. Dr. Marius ANDRUH, Universitatea din București
Dr. Ing. Dumitru Dorin PRUNARIU, Președintele Consiliului
Științific al Agenției Spațiale Române

25 februarie
10 mai
21 mai
22 iunie

Sven-Georg ADENAUER

2012 25 februarie

17 mai

Prof. Dr. Nicolae MANOLESCU, Ambasador al României la UNESCO
Horia Roman PATAPIEVICI, Președinte al Institutului Cultural
Român ICR, România
Prof. Michael BALLARD, Universitatea d'Artois, Arras
Dr. Martin EICHTINGER, Ambasador la Ministerul Federal pentru
Relații Europene și Internaționale al Republicii Austria
Prof. Dr. Ioan IANOȘ, Universitatea din București

26 octombrie

Maria Romana de GASPERI, Italia

29 octombrie

Prof. Roberta CAPELLO, Universitatea din Milano

17 martie
28 aprilie
4 mai
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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Anexa 4. Categorii de activități reflectate în hotărâri ale senatului
Anul 2012
DOMENII
Rapoarte
Carta UVT

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

NR.

Iniţierea procedurii de revizuire şi completare a Cartei UVT, cu identificarea până la data de 12 iulie a.c. a articolelor care 1
trebuie supuse revizuirii
Aprobarea Comisiei pentru revizuirea Cartei UVT
1
Aprobarea prelungirii termenului de transmitere a amendamentelor la Carta UVT, până la data de 21 septembrie 2012
1
Alegeri universitare
Alegeri Biroul
Aprobarea componenţei nominale a Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al UVT
1
Electoral Central Numirea unui membru în CSUD în persoana d-nei prof. univ. dr. Doina Mihăilescu, din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, 1
ca urmare a demisiei doamnei prof. univ. dr. Suzana Fântânariu
Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru funcţia de Decan la Facultatea de Economie şi de
1
Administrare a Afacerilor
Alegeri Senat
Validarea rezultatelor concursului pentru funcţia de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD),
1
organizat în data de 08.06.2012 – candidatul câştigător al concursului fiind Doamna Prof. univ. dr. Otilia HEDEŞAN.
Validarea Decanilor facultăţilor, aleşi de Rectorul UVT, Dl. Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, şi de comisia de concurs
1
Validarea rezultatelor concursului pentru funcţia de Director General Administrativ
1
Desemnarea echipei executive de conducere formată din 4 prorectori şi Directorul CSUD
1
În calitate de coordonator Erasmus al UVT a fost desemnat, prin vot deschis, prorectorul de resort, Lect. Univ. Dr. Dan
1
Lazea
Alegerea preşedinţilor comisiilor de specialitate se face prin vot secret, motiv pentru care prin vot deschis au fost aleşi,
1
în comisia de numărare a voturilor, în ordinea propunerilor următorii membri ai Senatului UVT
Comisia de numărare a voturilor şi-a ales preşedintele, în persoana Domnului Prof. Univ. Dr. Anton Trăilescu.
A fost aprobată componenţa nominală a celor 8 comisii de specialitate ale Senatului UVT - prin vot deschis.
1
Au fost aleşi următorii preşedinţi ai Comisiilor de Specialitate
1
Cererea de demisie a Preşedintelui Comisiei nr. 7 a Senatului, Lect. univ. dr. Claudiu Avram, cu asigurarea interimatului
1
de către decanul de vârstă din Comisie;
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
NR.
Senatul UVT a ales prin vot secret un nou preşedinte al Comisiei 2, în persoana D-nei Conf. univ. dr. Irina Macsinga, ca
1
urmare a demisiei Preşedintelui ales în Şedinţa Senatului din 8 martie 2012 – Dl. Prof. univ. dr. Dan Negrescu
Senatul UVT a votat organizarea de alegeri parţiale pentru locurile vacantate în Senatul UVT, reactivând biroul şi comisia 1
electorală
Senatul UVT a validat alegerea a 3 noi membri în urma vacantării a 3 locuri, după alegerile structurilor de conducere ale 1
facultăţilor: D-na Lect. univ. dr. Liliana Popa, de la Facultatea de Arte şi Design, în locul D-lui Conf. univ. dr. Călin
Beloescu, membră în Comisiile 4 şi 6; Dl. Conf. univ. dr. ing. Titus Vlase, de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie,
în locul D-lui Conf. univ. dr. Constantin Bolcu, membru în Comisiile 3 şi 7; D-na Prof. univ. dr. Carmen Corduneanu, de la
Facultatea de Economie şi de Administrarea a Afacerilor, în locul D-nei Prof. univ. dr. Liliana Donath, membră în comisiile
5 şi 6 şi Preşedinte al Comisiei 5.
Senatul UVT a validat rezultatul turului II al alegerilor în Consiliile facultăţilor
1
Validarea alegerii prin vot secret a noilor preşedinţi pentru Comisiile nr. 1, 5 şi 7 ale Senatului UVT, pe baza procesului
1
verbal (Anexa 5) al Comisiei de numărare a voturilor (preşedinte - prof. univ. dr. Radu Bufan, conf. univ. dr. Vasile
Docea, stud. Dragoş Pup), astfel:
ü Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Marin - Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern (Comisia
nr. 1)
ü Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu - Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării (Comisia
nr. 5)
ü Prof. univ. dr. Agneta Balint - Comisia pentru probleme studenţeşti (Comisia nr. 7)
Aprobarea Repartizării numerice a cadrelor didactice şi a studenţilor pe cele 8 comisii de specialitate ale Senatului UVT
1
Transmiterea opţiunilor de către membrii Senatului, în format electronic, către Secretariatul Senatului, privind
1
apartenenţa la una din cele 8 comisii de specialitate, astfel încât să rămână membru într-o singură comisie de
specialitate
Aprobarea noii Componenţe nominale a Comisiilor de specialitate din cadrul Senatului UVT, cu menţiunea că
1
nominalizarea studenţilor senatori se va face după 1 noiembrie 2012
Metodologii/Regulamente/ Proceduri
Metodologii
Metodologia cu privire la stabilirea raporturilor UVT cu personalul didactic şi de cercetare care împlineşte vârsta legală
2
de pensionare
Metodologia privind concursul organizat de Rectorul UVT pentru ocuparea funcţiei de Director al CSUD
1
Metodologia şi Regulamentul privind organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din UVT
1
Aprobarea Metodologiei Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de organizare a programelor de
1
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, pentru anul universitar
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DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
2012/2013

NR.

Metodologia de acordare a sprijinului financiar pentru student, în cadrul proiectului POSDRU 53202
Regulamente
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de
activitate
master în anul universitar 2012/2013
didactică
Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice la Universitatea de Vest din Timişoara
Regulamentul privind statele de funcții și normele universitare
Senatul a hotărât eliminarea art. 24 - cu următorul conţinut „Candidaţii care au fost exmatriculați de la studii
universitare de licență au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de
forma de învățământ” - din cadrul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de licenţă – anul universitar 2012/2013
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea în UVT a concursurilor pentru funcţia de decan în UVT şi calendarul
acţiunilor premergătoare şi privind organizarea concursurilor
Regulamente
Senatul a aprobat prin vot deschis înfiinţarea Centrului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, din cadrul Facultăţii de
centre de
Drept şi Ştiinţe Administrative şi Regulamentul de funcţionare al acestuia.
cercetare
Aprobarea Strategiei de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară a Universității de Vest din Timișoara pentru 2012 2016
Regulamente
Regulamentul de cazare a studenţilor în cămine
activitatea
Regulamentul de alegere a studenţilor reprezentanţi din UVT
studenților
Regulamentul privind acordarea burselor în anul universitar 2012/2013 la ciclurile de studii de licenţă şi masterat
Regulamente ale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului UVT, cu amendamente faţă de textul propus iniţial
departamentelor Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al UVT
administrative
Prezentarea concluziilor comisiilor de specialitate ale Senatului privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Departamentului de Comunicare, Identitate şi Imagine Instituţională şi Regulamentul privitor la elaborarea planurilor de
învăţământ pentru programele de studiu din UVT (nivel Licenţă), în şedinţa Senatului din 10 iulie 2012.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Comunicare, Identitate şi Imagine Instituţională
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Accesare şi Implementare Proiecte
Regulamente
Aprobarea Raportului de autoevaluare a Universității de Vest din Timișoara în vederea pregătirii vizitei EUA (Asociaţia
privind
Europeană a Universităților)
asigurarea
Acceptarea luării în considerare a noilor criterii ale CNATDCU pentru promovarea cadrelor didactice din domeniul
calității
ştiinţelor sociale
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității de la nivelul UVT
Aprobarea propunerilor facultăților pentru comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.
Proceduri (de
Procedura de lucru pentru elaborarea şi avizarea regulamentelor şi metodologiilor
sistem)
Procedura de lucru pentru soluţionarea scrisorilor adresate Senatului, a sesizărilor şi contestaţiilor
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSUD
Aprobarea situaţiei pentru întreruperi de studii, prelungiri şi exmatriculări la doctorat pentru anul universitar 2012-2013
Titluri onorifice
Doctor Honoris Causa
Susţinerea candidaturii propunerilor privind acordarea titlului de membru corespondent al Academiei Române pentru
următoarele cadre didactice ale UVT - Prof. emerit dr. Ing. Nicolae Doca, Prof. univ. dr. Victor Neumann, Prof. univ. dr.
Ştefan Balint
Acordarea de gradaţii de merit şi pentru personalul didactic auxiliar
Aprobarea acordării unei diplome de excelenţă din partea Senatului UVT pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative, la aniversarea a 20 de existenţă
Activitate didactică și de cercetare
Cifra de
Repartizarea cifrei de şcolarizare bugetate şi cu taxă alocată facultăţilor din cadrul UVT, pentru anul universitar
școlarizare
2012/2013
Repartizarea locurilor pentru romi pe domenii
Plan de
Aprobarea structurii anului universitar 2012/2013
învățământ
Aprobarea repartizării pe facultăți a locurilor cu finanțare de la bugetul de stat și cu taxă la ciclul de master pentru anul
universitar 2012/2013
Formații de
Introducerea distinctă a perioadei 16.07.2012 – 27.07.2012 ca perioadă de admitere la programele de master pentru
studiu
anul universitar 2012-2013
Aprobarea formaţiilor de studiu şi dimensiunile acestora
Examene
Aprobarea modificării Planului de învăţământ la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Structura an
Aprobarea măririi normei didactice săptămânale minime, fără a depăşi limita maximă de 16 ore convenţionale pe
universitar
săptămână
Au fost aprobate modificări ale calendarului sesiunilor de examene şi de licenţă din lunile iulie şi septembrie ale anului
universitar
Desfăşurarea examenului de licenţă, sesiunea I, în perioada 2-7 iulie – pentru Facultatea de Muzică
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SENATUL UVT
DOMENII

State de funcții
Posturi didactice

Programe de
studiu

Plata cu ora
Taxe de studiu

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Componenţa nominală a Comisiilor pentru examenele de licenţă şi examenele de disertaţie din sesiunile iulie şi
septembrie 2012
Participare studenți la sesiuni extraordinare
Aprobarea Statelor de funcţii şi de personal didactic pentru anul universitar 2012-2013
Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea de Vest din
Timișoara şi a Raportului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Aprobarea componenţei Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice aferente semestrului II, anul
universitar 2011/2012
Încadrarea în domeniul deja acreditat a unor programe de master
Raport de autoevaluare a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii de licență, în vederea acreditării/evaluării periodice
Încadrarea în domeniul deja acreditat a unor programe de master
Organizarea/înființarea a noi programe de licență în vederea acreditării/autorizării provizorii de către ARACIS
Aprobarea activităţii didactice la plata cu ora pentru cadrele didactice asociate
Au fost aprobate propunerile privind salarizarea la Plata cu Ora pentru activităţile didactice desfăşurate în cadrul UVT
Aprobarea taxelor de studiu practicate de UVT în anul universitar 2012/2013, propuse de Consiliul de Administraţie al
UVT, cu menţiunea că nivelul valoric al taxei de reexaminare (în sumă de 70 de lei) va fi reanalizat şi aprobat în
următoarea Şedinţă de Senat
Aprobarea taxelor şi tarifelor pentru căminele studenţeşti
Aprobarea nivelurilor taxei de reexaminare pentru disciplinele nepromovate
Echivalarea scutirilor şi reducerilor de taxă cu burse acordate de UVT din veniturile proprii pentru studenţi
Aprobarea criteriilor de performanţă pentru acordarea de către Rectorul UVT a scutirii de la plata taxelor de studiu
şi/sau de cămin sau a reducerii cuantumului taxelor de studiu: media 8,50 şi minim 50 de credite obţinute anul
universitar anterior
Înfiinţarea Centrului de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)

Activitate de
cercetare
Finanțe/buget/patrimoniu
Finanțe
Aprobarea execuţiei bugetare pe anul universitar 2011-2012
Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al UVT pentru anul universitar 2012/2013
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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SENATUL UVT
DOMENII
Patrimoniu

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea notei de fundamentare pentru lucrările de infrastructură şi suprastructură privind proiectul tehnic al ICAM
(Institutul de Cercetări Avansate de Mediu), cu o suplimentare în valoare de 1.475.579 lei, fără TVA (sumă totală ce
include suma de 136.820 lei, prevăzută la punctul 14 din subcapitolul 4.1 “Detalierea costurilor proiectului pe fiecare
categorie de cheltuieli”), din care: suma de 1.338.759 lei să fie suportată din veniturile proprii ale UVT.
Societăți
Aprobarea inițierii acțiunii de constituire a unui start-up sub forma unui centru care să valorifice rezultatele activităţii de
comerciale
cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din cadrul UVT în relația cu mediul economico - social
Achiziții
Aprobarea comisiei tehnice pentru Programul Euro 200, formată din Dl. Director IT&C Dr. Marinel Iordan, D-na Dir. Ec.
Doina Chilărescu şi D-na Secretar Corina Lascu
Aprobarea Proiectului Planului de Achiziţii pe anul 2013, cu posibilitatea completării acestuia după primirea cifrelor de
buget pe anul 2013 de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în februarie/martie 2013
Activitate administrativă
Activitate
Aprobarea transformării a două posturi din cadrul Departamentului pentru Managementul Calităţii, din „secretar” şi
administrativă
„referent documentarist” în „auditor în domeniul calităţii”
Aprobarea unei singure scutiri de taxă pentru personalul angajat al Universităţii de Vest din Timişoara – sau pentru
soţ/soţie, copii ai acestuia –, pentru oricare din programele celor 3 cicluri de licenţă şi master, precum şi aprobarea pentru un singur program de doctorat – a plăţii taxei speciale stabilite de Senatul universităţii.
Aprobarea schimbării sediului actual al Fundaţiei Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor „OECONOMICA
TIMISIENSIS”, din bv. V. Pârvan, nr. 4, în str. J.H.Pestalozzi, nr. 16, sala P06B
S-a aprobat un nou model de pontaj al activităţii cadrelor didactice titulare, care ia în considerare defalcarea specifică,
conform Fişei postului şi Statului de funcţii şi de personal didactic, a celor 40 de ore de activitate ale fiecărei săptămâni.
Privind participarea la votul deschis, s-a hotărât reţinerea, la cerere, a numelor senatorilor care votează împotrivă sau se
abţin de la vot
Privind achiziţionarea unui sistem electronic de vot, s-a hotărât însărcinarea Consiliului de Administraţie pentru
studierea oportunităţii unei astfel de achiziţii, inclusiv din perspectiva suportării costului aferent din veniturile proprii ale
UVT
Aprobarea Organigramei de structură a UVT
Solicitări și sesizări adresate Senatului
Solicitări ale unor specializări UVT de susținere a examenului de licență la alte universități
Solicitări ale altor universități de a susține examenul de licență la UVT
Solicitări individuale de susținere a examenului de licență la alte universități
Delegarea din partea UVT a unor specialiști ca membri externi în comisiile de examen pentru finalizarea studiilor
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

Alte activități

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Solicitări individuale de efectuare a activității didactice în regim de plată cu ora la alte universități
Delegarea din partea UVT a unor specialiști ca membri externi în comisiile de grad didactic
Aprobarea încadrării la plata cu ora pentru Facultatea de Muzică - în calitate de cadre didactice asociate invitate – a
unor specialişti cu o valoare deosebită recunoscută în domeniu, fără a avea titlul ştiinţific de „doctor”
Aprobarea cererii D-lui Prof. univ. dr. Ion Pereş, privind menţinerea contractului de muncă, după împlinirea vârstei de
pensionare, până la sfârşitul anului universitar 2011/2012
Prelungirea activităţii Doamnei Prof. univ. dr. Emilia Novac, în cadrul UVT, prin contract pe perioadă determinată, de la
data pensionării până la 30 septembrie 2012
Senatul UVT a votat sesizarea Comisiei de etică, cu privire la protestul Doamnei Prof. univ. dr. Viorica Bălteanu faţă de
acordarea titlului de DHC D-lui H. R. Patapievici, şi reacţiile Domnului Ambasador Vasile Popovici şi ale unui grup de 14
cadre didactice de la FLIT
Aprobarea Raportului Comisiei pentru analiza sesizării privind acordarea titlului de doctor Doamnei Laura Codruţa
Kovesi, înaintat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, şi formularea răspunsului către Domnul Mugur Ciuvică,
preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, pe baza acestui Raport.
Constituirea unei Comisii formate din 3 membri – Decanul FDSA, Conf. univ. dr. Lucian Bercea, Prof. univ. dr. Anton
Trăilescu, Prof. univ. dr. Radu Bufan – pentru analizarea sesizării privind doctoratul Doamnei Laura Codruţa Kövesi

NR.
22
12
1

Aprobarea transmiterii către ANCS a documentaţiei referitoare la Centrul interuniversitar pilot de comunicare şi
valorificare a proprietăţii intelectuale – CIPCVPI-UVT, în vederea acreditării acestuia
Aprobarea hotărârii Consorţiului „Universitaria” privind numărul de ore ce pot fi decontate pe proiecte şi la activitatea
didactică la plata cu ora, însumând maxim 8 h pe zi în întreaga ţară (în afara normei de bază – de 8 h)
Aprobarea Anexei la Contractul de management al Rectorului, care conţine Indicatorii de performanţă, cu corectura: la
IP3, „creşterea numărului de articole indexate/cotate ISI şi BDI”, în loc de „creşterea numărului de indexări în baza de
date a revistelor / publicaţiilor manifestărilor ştiinţifice”
Prelungirea termenului de înscriere a studenţilor la programele de studii ofertate de către Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic, până la data de 31.10.2012.
Aprobarea propunerii de echivalare a activităţii cercetătorilor cu stagiul finalizat de pregătire postdoctorală finanţat prin
programele POSDRU cu cea de cercetare pe bază de grant, în calitate de director de proiect
Aprobarea propunerii Preşedintelui Senatului de a se aduce la cunoştinţa membrilor Senatului, la sfârşitul lunii martie
2013, noul algoritm de calcul privind cifrele de şcolarizare repartizate pe domenii de studiu şi pe facultăţi, cu defalcare
pe cele două categorii: finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă.

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
S-a aprobat plata activităţii desfăşurate de cadrele didactice şi studenţii care au făcut parte din cele 2 comisii ale Biroului
Electoral UVT
Amânări/Retrageri/Respingeri
Retragerea de pe Ordinea de zi a Şedinţei, aşa cum a propus Biroul Senatului întrunit în 19.06.2012, a celor trei
Regulamente propuse de Consiliul de Administraţie, şi redirecţionarea lor spre comisiile de specialitate ale Senatului,
pentru examinare şi revizuire
Respingerea solicitării Universităţii „Apollonia” din Iaşi de a organiza examenul de licenţă pentru specializările Jurnalism
şi Comunicare şi Relaţii Publice, la Universitatea de Vest din Timişoara, în sesiunea iulie 2012
Dosarul înaintat de Facultatea de Matematică şi Informatică, cu privire la decernarea titlului de DHC post-mortem
Profesorului Nicolae Popescu, nu a primit aviz favorabil din partea Comisiilor 3 şi 4, întrucât Regulamentul UVT privind
acordarea titlurilor onorifice nu are o prevedere expresă cu privire la acordarea post-mortem a unui astfel de titlu.
Senatul UVT a ţinut cont de rezoluţia comună a Comisiilor de specialitate şi nu a aprobat acordarea titlului de DHC
pentru Profesorul Nicolae Popescu
Respingerea cererii Universităţii Ecologice „Traian” din Deva, privind susţinerea examenului de licenţă la FEAA din cadrul
UVT, în sesiunea septembrie 2012
Respingerea cererii Universităţii Ecologice „Traian” din Deva, privind susţinerea examenului de licenţă la FEAA a UVT, în
iulie-septembrie 2012
Senatul a respins, prin vot deschis, cererea studentei Adina Maria Sere, de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi
Ştiinţe ale Comunicării, de a se adresa plenului Senatului pentru probleme personale care au făcut deja obiectul unor
memorii analizate de 3 comisii ale Senatului şi de Comisia de Etică a UVT
Amânarea deciziei cu privire la înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Studii Istorice şi Social-Politice – propusă de Domnul
Prof. univ. dr. Victor Neumann – până când va fi posibilă o evaluare internă a calităţii de excelenţă a cercetării, de către
specialişti, pe baza unor proceduri specifice la nivelul UVT, fiind necesare, totodată, şi acordurile facultăţilor de: Ştiinţe
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării; Sociologie şi Psihologie
Respingerea cererii Universităţii Ecologice „Traian” Deva, privind susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, la UVT,
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în sesiunea septembrie 2012
Respingerea cererii Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989” Timişoara privind atribuirea unei anumite
denumiri pentru o stradă de pe terenul UVT (campusul Oituz)
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
Anul 2013
DOMENII
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Rapoarte
Aprobarea Raportului Rectorului cu privire la starea Universităţii de Vest din Timişoara pentru anul 2012
Carta UVT
Alegeri universitare
Alegeri Biroul
Declanşarea procedurii de alegeri parţiale pentru (a) completarea unui loc în Senatul UVT – vacantat prin pensionarea
Electoral Central Doamnei Prof. univ. dr. Agneta BALINT (care a deţinut şi funcţia de Preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 7 a
Senatului) – cu un cadru didactic de la Facultatea de Fizică, (b) completarea unui loc în Consiliul Facultăţii de Fizică,
(c) completarea a două locuri în Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, vacantate prin demisia
Doamnei Lect. univ. dr. Aurora Murgea, respectiv numirea Domnului Prof. univ. dr. Bogdan Dima în funcţia de Director
al Şcolii Doctorale a FEAA. Pentru optimizarea desfăşurării acestor alegeri parţiale, întreaga activitate o va desfăşura
Biroul Electoral (prin urmare, nu se vor mai constitui Comisii Electorale la nivelul UVT), iar la alegerile pentru Consiliul
FEAA va exista la sediul FEAA şi o urnă pentru alegerea membrului Senatului
Alegeri Senat
Validarea calităţii de invitat permanent a studentului doctorand Mihai Adrian Vilcea, membru al CSUD, delegat de către
OSUT
Validarea studenţilor reprezentanţi în comisiile de specialitate ale Senatului, desemnaţi în urma alegerilor desfăşurate
de OSUT
Aprobarea modificării componenţei nominale a unor Comisii de specialitate ale Senatului UVT
Metodologii/Regulamente/ Proceduri
Metodologii
Aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor cadrelor didactice asociate cu diversele
funcții didactice universitare

NR.
1
1

1
1
1
1

Aprobarea Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master în cadrul
Universității de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE

1

Aprobarea solicitării Consiliului de Administraţie al UVT (prin Hotărârea C.A. nr. 4/4.03.2013) privind introducerea unui
criteriu suplimentar în raport cu criteriile minimale aprobate. În acest sens, la art. 36, lit. „f” din Regulamentul şi
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de profesor, se introduce următorul conţinut: „dovada depunerii
dosarului în vederea obţinerii atestatului de abilitare la MEN-CNATDCU”

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Regulamente
activitate
didactică

Regulamente
centre de
cercetare

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Introducerea alin. (2) la art. 15 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de master - anul universitar 2013/2014, cu următorul conţinut: În cazul în care examenul de admitere constă în
susținerea unei probe orale/interviu, candidatul poate solicita, prin cerere scrisă și aprobată de decanul facultății,
pentru motive temeinice, susținerea acestei probe în fața comisiei prin mijloace multimedia și medii virtuale.

NR.
1

Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul
universitar 2013/2014
Aprobarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru anul
universitar 2012/2013
Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul
universitar 2013/2014

1

Aprobarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master pentru anul
universitar 2012/2013
Aprobarea Regulamentului privind statele de funcţii şi normele universitare pentru anul universitar 2013/2014
Aprobarea Regulamentului activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică
Aprobarea Regulamentului privind elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii din UVT (nivel
licenţă)
Aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului facultăţii
Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a East European Centre for Research in Economics and BusinessE.C.R.E.B.
Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „Centrului de Studii Africane Ubuntu”
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Studii Europene „Alcide de Gasperi”
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare
(CSCCU) al UVT
Aprobarea Regulamentului Centrului de Cercetări Postdoctorale (CCPC) din cadrul Institutului de Cercetări Social-Politice
(ICSP) al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

1

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Istoriografie Filosofică şi Filosofia
Imaginarului, din cadrul Institutului de Cercetări Social – Politice (ICSP) al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe
ale Comunicării
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Român de Studii Penitenciare (CRSP), organizat în
cadrul Institutului de Cercetări Social-Politice (ICSP)

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea Regulamentului de funcționare pentru „Laboratorul de cercetare în chimie-fizică structurală și
computațională pentru nanoștiințe și QSAR”

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) din cadrul
UVT
Regulamente
Aprobarea amendamentelor la Regulamentul de alegere a studenţilor reprezentanţi din UVT
activitatea
Aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor, în anul universitar 2013-2014, la ciclurile de licenţă şi masterat
studenților
Aprobarea Regulamentului de cazare în căminele UVT pe anul universitar 2013/2014
Aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor de la ciclurile de licenţă şi masterat al Universităţii de Vest din
Timişoara
Aprobarea Regulamentului privind sistemul de credite transferabile la Universitatea de Vest din Timişoara (pentru studii
de licenţă şi masterat)
Regulamente ale Aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului de Control Managerial Intern”
departamentelor Aprobarea unui amendament la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului UVT, care să permită
administrative
organizarea, în situaţii excepţionale, a unei şedinţe extraordinare a Senatului universitar în care votul să fie electronic

Regulamente
privind
asigurarea
calității

NR.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aprobarea implementării programului SEE în UVT şi a organizării mobilităţilor din cadrul acestuia în baza
Regulamentelor Erasmus Outgoing şi Incoming

1

completarea, conform prevederilor Ordinului de Ministru nr. 3223/08.02.2012, a Regulamentului UVT cu privire la
recunoașterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus (Anexa 3) – cu
unanimitate de voturi
Aprobarea „Programului revizuit de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la Universitatea de Vest din
Timişoara”
Aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în Universitatea de Vest din Timişoara”

1

Aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru managementul calităţii din UVT” şi a
„Planului operaţional al Departamentului pentru Managementul Calităţii 2012-2013”

1

Proceduri (de
Aprobarea „Procedurii privind fundamentarea taxei de studiu şi a modalității de rambursare a taxelor la forma de
sistem)
învăţământ ID/FR”
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSUD
Prelungiri de școlaritate, întreruperi și exmatriculări studenți doctoranzi din cadrul Școlilor Doctorale UVT
Cooptări cadre didactice în cadrul Școlii Doctorale UVT, în calitate de conducător de doctorat
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind cuantumul taxei de abilitare percepută de UVT, în calitate de
instituţie organizatoare, şi anume: 1500 de Euro (stabilită prin lege)

NR.
1

Aprobarea modalităţii de plată a referenţilor interni/externi din comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat

1

Titluri onorifice
Doctor Honoris Causa
Aprobarea acordării titlului de profesor emerit doamnei Prof. univ. dr. Anca Munteanu
Susţinerea candidaturii privind acordarea titlului de membru corespondent al Academiei Române pentru dl. Prof. univ.
dr. Ionel Ciucanu
Activitate didactică și de cercetare
Cifra de
Pentru specialiştii (maeştri) din domeniile Muzicii instrumentale şi vocale, care nu au titlul ştiinţific de doctor, se aprobă
școlarizare
acordarea pe durată determinată (anul universitar 2013-2014) a titlurilor de conferenţiar, lector şi asistent universitar,
pe baza evaluării, corespunzătoare posturilor înscrise în statul de funcţii şi de personal didactic
Plan de
Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate la ciclurile de licenţă (anii II, III şi IV), masterat (anul II), doctorat (anul II şi III)
învățământ
Aprobarea Structurii anului universitar 2013-2014
Aprobarea solicitării Consiliului de Administraţie (HCA nr. 2/27.09.2013) privind mărirea normei cadrelor didactice
Formații de
titulare cu minim 2 ore didactice convenţionale în Statele de funcţii şi de personal didactic ale departamentelor pentru
studiu
anul universitar 2013-2014
Aprobarea modului de organizare a probelor la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă
Examene
Structură an
universitar

4
1
1

1

1
2
1
1

Aprobarea cifrei de şcolarizare solicitată de UVT Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul universitar 2013/2014
astfel: pentru ciclul de licenţă: 2317 locuri la buget, 3645 locuri cu taxă, masterat: 1366 locuri la buget, 2816 locuri cu
taxă, doctorat: 111 locuri la buget, 100 locuri cu taxă

1

Aprobarea repartizării cifrei de şcolarizare pe domenii şi programe de studiu pentru anul universitar 2013/2014
Senatul UVT a hotărât prelungirea termenului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă şi master pentru
anul universitar 2013-2014 până la data de 30.07.2013

1
1

Aprobarea participării studenţilor în perioada sesiunii de restanţe din iarnă şi la examenele pentru mărirea notei, pe
bază de cerere, cu următoarele precizări

1

Aprobarea solicitării Departamentului de Asistenţă al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie de susţinere a probei de
admitere (eseu motivaţional) pentru candidaţii formei de învăţământ la distanţă (ID) în variantă electronică

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

Activitate de
cercetare

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Componenţa comisiilor pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi master, sesiunile iulie-septembrie 2013
Aprobarea solicitării Consiliului Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie de a modifica Anexa nr. 3 a HS nr.
18/06.03.2013, referitoare la modalitatea de admitere la ciclul de licenţă, astfel încât pentru domeniul „Ştiinţa
mediului” să existe o singură specializare şi anume „Ştiinţa mediului”

NR.
1
1

Aprobarea documentelor elaborate de Departamentul de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență
Redusă
•Manualul Calității Departamentului de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă
•Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele ID și IFR
•Metodologia privind normarea activităților coordonatorilor de disciplină la forma de învățământ la distanță (ID) și
remunerarea acestora

1

Aprobarea Listei conţinând programele masterale ale UVT incluse în oferta educaţională pentru anul universitar
2013/2014 și solicitate de către Ministerul Educației Naționale

1

Aprobarea înmatriculării studenţilor admişi la ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 20132014
Aprobarea hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative de schimbare a perioadei de examen pentru
sesiunea III şi IV, specializarea Drept (ZI şi IFR), pentru intervalul 17-30.06.2013, cu plata taxelor de examinare şi fără
reprogramarea examenelor în perioada iniţială

1

Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie (conform Hotărârii C.A. nr. 6/19.03.2013) privind modificările apărute
în Structura anului universitar 2012/2013, în corelaţie cu deciziile impuse de Guvern, cu referire la acordarea de zile
libere aferente sărbătorilor legale

1

Validarea propunerii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a UVT de a susţine demersurile realizate de Forumul Decanilor
de Educaţie Fizică şi Sport din România (F.D.E.F.S.R.) şi Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (U.N.E.F.S.)
către Ministerul Educaţiei Naţionale cu privire la schimbarea denumirii domeniului fundamental din „Educaţie Fizică şi
Sport” în „Ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice”

1

Aprobarea organizării, în condiţiile legii, a Programului de formare psihopedagogică Nivel I şi Nivel II (în perioada
18.02.2013-09.06.2013, respectiv 01.10.2013 – 08.02.2014), precum şi a Statului de funcţii şi de personal didactic
aferent, la care vor participa 121 de cadre didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din
Timişoara
Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie (conform Hotărârii C.A. nr. 3/19.03.2013) privind componenţa
nominală a Consiliului Ştiinţific al Cercetării şi Creaţiei Universitare

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
State de funcții

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea Statelor de funcţii şi de personal didactic ale departamentelor pentru anul universitar 2013-2014
Aprobarea Statului de funcţii şi de personal didactic la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor pentru
forma de învățământ la distanță (ID) - anul universitar 2012-2013

NR.
1
1

Posturi didactice

Aprobarea scoaterii la concurs a unui nr. de 53 de posturi didactice pe perioadă nedeterminată şi a 2 pe perioadă
determinată în cursul anului universitar 2013-2014, şi implicit a unui nr. de 24 de posturi didactice pentru semestrul I al
anului universitar 2013-2014
Aprobarea aplicării Metodologiei de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice, pentru concursurile de
ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată

1

Aprobarea calendarului general al desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs
de Universitatea de Vest din Timişoara în semestrul I al anului universitar 2013/2014

1

Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactice, scoase la concurs în sem. al II-lea al anului
universitar 2012-2013

1

Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice – sem. al II-lea an
universitar 2012/2013
Aprobarea calendarului desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice – sem. al II-lea al anului
universitar 2012 / 2013

1

Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante pe semestrul al II-lea al anului universitar 2012/2013
Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice desfăşurate la finele semestrului I al anului
universitar 2012 – 2013 şi încadrarea pe post de titular la UVT a candidaţilor câştigători începând cu data de 01.04.2013

1
1

Aprobarea componenței nominale a Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul I al
anului universitar 2012/2013, a criteriilor acceptate de consiliile facultăţilor, precum şi a modificărilor survenite în
cadrul Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UVT

1

Validarea pe post de conferenţiar a candidatului Alexandru Nicolin în cadrul Facultăţii de Fizică a UVT
Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii de licență, în vederea evaluării periodice
Raport de autoevaluare a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Încadrarea în domeniul deja acreditat a unor programe de master
Aplicarea procedurii de vot electronic pentru facultăţile care nu au predat situaţia acoperirii activităţilor didactice din
UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2013-2014

1
4
2
1
1

Aprobarea acoperirii activităţilor didactice din UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2013-2014

2

Programe de
studiu
Plata cu ora
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

Taxe de studiu

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea acoperirii activităţii didactice la plata cu ora pe semestrul al II-lea al anului universitar 2012/2013
Aprobarea solicitării Consiliului de Administraţie nr. 3/27.09.2013 privind stabilirea tarifului pentru plata cu ora a
activităţilor didactice, pentru anul universitar 2013-2014, aferentă posturilor vacante (tarif ce reprezintă ora
convenţională, include contribuţiile de asigurări sociale şi nu presupune aplicarea niciunui spor de natură salarială sau
procent, indiferent de numărul de ore pe care îl conţine un post)
Pe baza prevederilor OUG nr. 92/2012, prin care se modifică alin. (1) al art. 288 din Legea Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, Senatul UVT a hotărât pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2012 – 2013,
aprobarea efectuării plăţilor pentru activităţile didactice efectuate la plata cu ora, potrivit legii în vigoare, luându-se în
considerare acoperirile pentru semestrul al II-lea pentru posturile didactice vacante

NR.
1
1

Echivalarea gradului didactic pentru cadrele didactice asociate, ce desfăşoară activităţi didactice în regim de plata cu
ora, în anul universitar 2012/2013

1

Aprobarea efectuării de activităţi didactice în regim de plata cu ora doar la universităţi cu care UVT colaborează în
domeniile didactic şi ştiinţific (fără a fi în concurenţă)

1

Aprobarea activităţii didactice în regim de plată cu ora pentru cadrele didactice asociate (fără grad didactic echivalat, cu
grad didactic, doctoranzi UVT echivalaţi ca asistenţi) pe semestrul al II-lea al anului universitar 2012/2013

1

Aprobarea echivalării gradului didactic pentru cadrele didactice asociate, ce desfăşoară activităţi didactice în regim de
plata cu ora, în anul universitar 2012/2013

1

Aprobarea activităţilor didactice în regim de plata cu ora, în cadrul UVT, pentru cadre didactice asociate și cadre
didactice cu grad didactic echivalat

1

Aprobarea cererilor cadrelor didactice asociate privind efectuarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în
cadrul facultăţilor din UVT, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2012/2013

1

Aprobarea modului de calcul a tarifului pentru plata cu ora prin raportarea la norma minimă de bază, astfel: pentru
gradul de profesor - 7 h (1/28), pentru gradul de conferenţiar – 8 h (1/32), gradul de lector: 10 h (1/40), pentru gradul
de asistent: 10 h (1/44)
Aprobarea funcţionării în regim de plată cu ora a cadrelor didactice aprobate de Consiliile Facultăţilor pe baza evaluării,
la Facultatea de Muzică şi la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

1

Aprobarea specificărilor privind „Anexa 2a. Taxe de studiu pentru anul universitar 2013-2014” adoptată prin HS 24 din
30.05.2013, privind taxa de susţinere publică a tezelor de doctorat

1

Aprobarea taxelor de studiu şi a taxelor universitare pentru anul universitar 2013/2014

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind facilităţile oferite studenţilor UVT (inclusiv tipul şi cuantumul
burselor), începând cu anul universitar 2013/2014

NR.
1

Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind cuantumul taxei pentru procesarea dosarelor studenţilor
străini din ţări non-UE, care aleg ca opţiune UVT, cu excepţia etnicilor români, şi anume: 50 de Euro

1

Finanțe/buget/patrimoniu
Finanțe
Patrimoniu
Aprobarea rectificării bugetare pe anul universitar 2012/2013 pentru susținerea investiției în rețelele de utilități pentru
proiectul ICAM - Institutul de Cercetări Avansate de Mediu, în valoare de 1.150.000 lei
Aprobarea Proiectului de hotărâre privind cedarea în proprietate către Primăria Timişoara a unei suprafeţe de 7.916
m.p.
Se completează Hotărârea nr. 8 a Senatului UVT din data de 30.10.2008, punctul 13, prin care s-a acordat Consiliului
Local (Primăriei Municipiului Timişoara) în folosinţă gratuită o suprafaţă de 4000 m.p., în Campusul Oituz, în vederea
construirii unui nou edificiu pentru Liceul Lenau, suplimentând-se cu suprafaţa de 505 m.p. aferentă trotuarelor
viitoarei clădiri Lenau Schule
Aprobarea finanţării din veniturile proprii ale UVT (la nivelul a cel mult 30.000 Euro) a proiectării echipării cu reţeaua de
utilităţi pentru Campusul Oituz, cuprinzând: canalizare, apă potabilă, iluminat stradal, reţea de incendiu - finanţate de
Primăria Municipiului Timişoara, şi: curent electric, gaze naturale, reţea de fibră optică şi telefonie - finanţate de UVT
Societăți
comerciale
Achiziții
Sesizări

1
1
1

1

Aprobarea Planului de achiziţii al UVT pe anul 2013

1
-

Activitate administrativă
Activitate
Aprobarea proiectului Ordinii de zi a Şedinţelor Senatului UVT în perioada ianuarie – iulie 2013
administrativă
Aprobarea tarifului pentru plata cadrelor didactice de la DPPD care efectuează inspecţii de grad
Aprobarea a două propuneri ale Consiliului de Administraţie, vizând funcţionalizarea activităţilor de multiplicare şi
editare din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, prin măsuri menite să conducă la coerentizarea activităţilor şi
managementului
Obligativitatea redactării corecte a adreselor oficiale ale UVT în conformitate cu normele ortografice ale limbii române,
elaborate de Academia Română.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Programarea în orar a efectuării activităţilor didactice în regim de plată cu ora de către angajaţii UVT (din personalul
nedidactic) după ora 16

NR.
1

Schimbarea titulaturii din „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative” în „Facultatea de Drept”
Aprobarea solicitării Consiliului Facultăţii de Muzică privind schimbarea denumirii facultăţii respective în „Facultatea de
Muzică şi Teatru”

1
1

Aprobarea hotărârii Consiliului de Administraţie al UVT nr. 1/22.01.2013, privind procedura de acordare a tichetelor de
masă salariaţilor UVT (cu precizările exprese în conformitate cu legea)

1

Atribuirea denumirii de „Amfiteatrul Ioan Mihai” pentru Amfiteatrul Mare al UVT
Validarea acordului privind asocierea clubului de rugby RCM Universitatea de Vest Timişoara cu Universitatea de Vest
din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş

1
1

Aprobarea procurării, deţinerii şi folosirii a 8 ştampile, fără stema României, necesare funcţionării în condiţii normale a
universităţii, cu denumirea nouă a Ministerului Educaţiei Naţionale

1

Desemnarea Coordonatorului instituţional Erasmus în persoana d-nei Andra Dragotesc, Directorul DRI
Aprobarea constituirii „Biroului de Studii Doctorale” şi includerea sa în Organigrama UVT
Aprobarea reorganizării Biroului de Programe Comunitare (BPC) din cadrul Departamentului de Relații Internaționale
(DRI) în conformitate cu organigrama UVT și Ordinul de Ministru nr. 4284/07.06.2005

1
1
1

Solicitări și sesizări adresate Senatului
Solicitări individuale ale unor absolvenți externi de a susține examenul de licență la UVT – rubrica noua
Aprobarea ca, în cazul absolvenţilor facultăţilor din cadrul Consorţiul „Universitaria”, cererile de susţinere a examenului
de licenţă la UVT, aprobate la universitatea de origine, să fie aprobate din oficiu cu certificarea semnăturii Preşedintelui
Senatului UVT
Solicitări individuale de susținere a examenului de licență la alte universități
Solicitări ale unor specializări UVT de susținere a examenului de licență la alte universități
Solicitări individuale de efectuare a activității didactice în regim de plată cu ora la alte universități
Delegarea din partea UVT a unor specialiști ca membri externi în comisiile de examen pentru finalizarea studiilor
Solicitări ale altor universități de a susține examenul de licență la UVT
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

Alte activități

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea cererilor de continuare a activităţii didactice, după pensionare, a cadrelor didactice din cadrul UVT, în
condiţiile Metodologiei cu privire la stabilirea raporturilor UVT cu personalul didactic şi de cercetare care împlineşte
vârsta legală de pensionare aprobată în şedinta Senatului din data de 10.07.2012 şi amendată în şedinta Senatului din
data de 25.10.2012
Aprobarea cererii dl. prof. univ. dr. Mircea Chiş, din cadrul Departamentului de Kinetoterapie şi Motricitate specială al
Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport, privind continuarea activităţii didactice în regim de plată cu ora până la data de
30.09.2013
Aprobarea menţinerii contractului de muncă pentru dl. prof. univ. dr. Nicolae Suciu Petru până la data de 30.06.2013
Aprobarea cererii doamnei prof. univ. dr. Anca Munteanu de a efectua activităţi didactice în regim de plata cu ora în
cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, în anul universitar 2013-2014

NR.
1

Aprobarea cererii dl. Paulo Ricardo Taveres Mota, de a desfăşura activităţi didactice (curs şi seminar) în regim de plată
cu ora, la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Departamentul Finanţe, disciplina International
Financial Management, încadrat pe post de conferenţiar universitar doctor

1

Aprobarea solicitării d-nei lect. univ. dr. Elena-Tia Sandu, din cadrul Departamentului de Studii Româneşti (Colectivul de
filologie clasică) – Universitatea de Vest din Timişoara, de prelungire a mandatului de lector român la Universitatea de
Ştiinţe din Szeged, Ungaria

1

Aprobarea încadrării cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în baza unor granturi de
cercetare/contracte de cercetare să se facă pe funcţia de cercetare echivalentă, nu pe funcţia didactică şi aplicarea unei
grile de salarizare unitare pe baza plafoanelor din Anexa 3 a HG nr. 475/2007

1

Aprobarea solicitării Consiliului de Administraţie al UVT cu privire la aprobarea proiectului de infrastructură ICSEA –
Institutul de Cercetări Socio-Economice Aplicate, ca aplicaţie POS CCE

1

Mandatarea dl. conf. univ. dr. Dan Lazea privind reorganizarea Centrului de Studii Europene Alcide De Gasperi
Direcţionarea deciziei privind evaluarea departamentelor administrative și de resurse umane pentru optimizarea
proceselor operaționale, a circuitului documentelor în vederea obținerii certificării ISO 9001, către Consiliul de
Administraţie al UVT, care are aceste atribuţii

1
1

Aprobarea componenţei nominale a comisiei pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Scientiarum -domnului
Academician Marius Andruh

1

Aprobarea organizării Şedinţelor Senatului la ora 10.00
Amânări/Retrageri/Respingeri
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Amânarea deciziei cu privire la acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului academician Alexandru
Surdu, preşedinte al secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie din cadrul Academiei Române şi director al
Institutului „Constantin Rădulescu Motru” de la Academia Română

NR.
1

Respingerea solicitării d-nei Lect. univ. dr. Elisabeta Râţă, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, de a efectua
activităţi didactice, în regim de plată cu ora, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

1

Respingerea solicitării d-ului Prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu, din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie de a
efectua activităţi didactice, în regim de plată cu ora, la Universitatea din Petroşani

1

Respingerea cererii d-lui Prof. univ. dr. Dorel Mateş, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi de Administrare a
Afacerilor, de a efectua activităţi didactice la plata cu ora în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

1

Respingerea cererii Prof. univ. dr. Ioan Biriş, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale
Comunicării privind efectuarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

1

Amânarea deciziei cu privire la solicitarea studentei Sorina Enăşoni din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a UVT
de a-şi susţine examenul de licenţă la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

1

Respingerea solicitării Universităţii „Apollonia” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, de a organiza examenul de
licenţă pentru specializările „Jurnalism” şi „Comunicare şi Relaţii Publice” în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

1

Anul 2014
DOMENII
Rapoarte
Carta UVT

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea Raportului Rectorului cu privire la starea Universității de Vest din Timișoara – 2013
Aprobarea solicitării Comisiei de etică a UVT privind modificarea art. 31 alin. 5 din Codul de etică și deontologie
profesională universitară al UVT, prin mărirea numărului de membri ai Comisiei de la 7 la 11

NR.
1
1

Avizarea Comisiei de etică și deontologie profesională universitară din UVT, la propunerea Consiliului de Administrație al
UVT

1

Alegeri universitare
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Alegeri Biroul
Electoral Central

Alegeri Senat

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Validarea rezultatelor alegerilor pentru completarea unui loc în Senatul UVT, din partea Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor – Departamentul de Marketing, organizate de Biroul Electoral Central al UVT, în perioada 1213.06.2014, în persoana d-nei Conf. univ. dr. Liana Ștefan și actualizarea Comisiilor de specialitate ale Senatului

NR.
1

Validarea rezultatelor alegerilor organizate de Biroul Electoral Central al UVT în perioada 16-17.01.2014
Declanşarea procedurii de alegere a unui nou membru al Senatului, din partea Facultăţii de Economie și de Administrare
a Afacerilor, vacantat în urma pensionării, începând cu data de 16 mai 2014, a d-lui Prof. univ. dr. Marius Bizerea
Senatul UVT a hotărât declanşarea procedurii de alegeri parţiale pentru completarea unui loc în Senatul UVT, din partea
Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor – Departamentul de Finanțe, vacantat în urma depunerii
mandatului de Președinte al Senatului UVT de către Prof. univ. dr. Ioan Talpoș (care a deţinut şi funcţia de Preşedintele
Senatului), activitate ce se va desfăşura prin Biroul Electoral al UVT

1
1

Validarea rezultatelor alegerilor pentru completarea unui loc în Senatul UVT, din partea Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor – Departamentul de Finanțe, organizate de Biroul Electoral Central al UVT, în perioada 67.02.2014, în persoana d-lui Conf. univ. dr. Cosmin Enache

1

Alegerea Președintelui pentru Comisia 8 a Senatului UVT - Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare,
tehnice şi administrative, în persoana d-lui Conf. univ. dr. Cosmin Enache

1

Alegerea Președintelui pentru Comisia 7 a Senatului UVT - Comisia pentru probleme studenţeşti, în persoana d-lui Conf.
univ. dr. Ion Imbrescu (FEAA) și actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Senatului UVT

1

Validarea studenților reprezentanţi în Comisiile de Specialitate ale Senatului, desemnați în urma alegerilor desfășurate
de OSUT

1

Senatul UVT a hotărât, în urma depunerii mandatului de Președinte al Senatului UVT de către Prof. univ. dr. Ioan Talpoș,
declanșarea procedurii de depunere de candidaturi pentru funcția de Președinte al Senatului UVT, conform
Regulamentului cuprinzând Metodologia privind alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest
din Timișoara, în perioada 23-28.01.2014, și asigurarea interimatului de către Dl. prof. univ. dr. Marius Bizerea, decanul
de vârstă al senatorilor UVT

1

Validarea alegerii, de către membrii Senatului UVT, prin vot secret, cu majoritate de voturi (39 voturi „pentru”, 2 voturi
„împotrivă”şi 1 „abţinere”) a Președintelui Senatului, domnul prof. univ. dr. Alexandru BUGLEA, din cadrul Facultății de
Economie și Administrare a Afacerilor

1

Metodologii/Regulamente/ Proceduri
Metodologii
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Regulamente
activitate
didactică

Regulamente
centre de
cercetare

Regulamente
activitatea
studenților

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul
universitar 2014/2015

NR.
1

Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul
universitar 2014/2015

1

Aprobarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru anul
universitar 2013/2014

1

Aprobarea Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master pentru anul
universitar 2013/2014

1

Aprobarea Regulamentului de state de funcții și norme universitare pentru anul universitar 2014/2015
Aprobarea modificării Art. 4 din cadrul Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă și la programele postuniversitare de perfecționare și a Art. 8 din cadrul
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare, astfel încât pentru fundamentarea taxei de studiu pentru
programele postuniversitare să nu mai fie necesară aprobarea Consiliului facultății și a Senatului UVT, ci doar avizul
Prorectorului responsabil cu Strategia Financiară și Economică

1
1

Aprobarea Regulamentul de organizare si funcționare pentru "Centrul internațional de studii pentru mediere și
negociere"

1

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru "Centrul regional de cercetare şi expertiză în domeniul
conservării-restaurării patrimoniului cultural material", la propunerea Facultății de Arte și Design

1

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru "Centrul de studii și cercetări psihologice din Timișoara"
(CSCP), în urma reorganizării acestuia, la propunerea Departamentului de Psihologie

1

Aprobarea documentelor pentru reorganizarea “Centrului de asistență și integrare psihopedagogică”: Regulamentul
Centrului de Asistență și Integrare Educațională, Planul operațional, Cadrul de incluziune al studenților cu dizabilități,
Regulamentul de înființare a registrului de evidență a studenților cu dizabilități

1

Aprobarea înființării Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Biodiversitate Timișoara
Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare pentru "Centrul de Diagnoză socială" (CDS)
Aprobarea Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
Aprobarea Regulamentului de cazare în căminele UVT, anul universitar 2014-2015

1
1
1
1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Regulamente ale Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus+ INCOMING, în cadrul UVT
departamentelor Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus + OUTGOING, în cadrul UVT
administrative
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Universității de Vest din Timișoara
Regulamente
Aprobarea Codului de Asigurare a Calităţii în Universitatea de Vest din Timişoara
privind
asigurarea
calității
Proceduri (de
Aprobarea Procedurii de sistem privind modalitatea de elaborare, modificare și retragere a Procedurilor operaționale
sistem)
Aprobarea Procedurii de sistem privind Managementul Riscurilor
Aprobarea Procedurii privind evaluarea cererilor altor universități din țară de susținere a examenelor de finalizare a
studiilor universitare de licenţă, anul universitar 2014/2015, ca anexă a Regulamentului de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor universitare de licenţă, anul universitar 2014/2015
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSUD
Cooptări cadre didactice în cadrul Școlii Doctorale UVT, în calitate de conducător de doctorat
Aprobarea solicitării cadrelor didactice care au obținut abilitarea la CSUD - UVT de a se înscrie, pe baza cererilor
individuale, în cadrul unei școli doctorale existente în UVT, urmând ca, în momentul înființării școlilor doctorale în
domeniul în care au obținut abilitarea să se transfere la școala doctorală respectivă
Constituire şcoli doctorale pe noi domenii
Prelungiri de școlaritate, întreruperi și exmatriculări studenți doctoranzi din cadrul Școlilor Doctorale UVT

NR.
1
1
1
1

1
1
1

9
1

2
1

Titluri onorifice
Doctor Honoris Causa
Activitate didactică și de cercetare
Cifra de
Aprobarea Structurii anului universitar 2014-2015
școlarizare
Plan de
învățământ

11
1

Aprobarea propunerii de repartizare a cifrei de școlarizare a facultăților din UVT, pentru anul universitar 2014/2015, la
ciclul de licență, master și doctorat, precum și propunerea de programe de studii ofertate de UVT pentru anul
universitar 2014/2015
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Formații de
studiu
Examene
Structura an
universitar
State de funcții
Posturi didactice

Programe de
studiu

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea Comisiilor pentru finalizarea studiilor de licență și de master, precum și a Comisiilor de admitere pentru ciclul
de licență și de master

NR.
1

Aprobarea repartizării cifrei de școlarizare pe domenii pentru ciclul de licență și master, anul universitar 2014-2015

1

Aprobarea Contractelor de studii la ciclurile de licență/masterat pentru studenții non-UE/an pregătitor
Aprobarea propunerii FEAA privind modificarea structurii anului universitar 2013/2014, pentru semestrul II, anii
terminali, la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

1
1

Aprobarea măririi normei cadrelor didactice titulare cu minim 2 ore didactice convenţionale în Statele de funcţii şi de
personal didactic ale departamentelor, pentru anul universitar 2014-2015

1

Aprobarea Statelor de funcţii şi de personal didactic ale departamentelor facultăților din cadrul UVT pentru anul
universitar 2014/2015 și a planurilor de învățământ aferente

1

Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare ştiinţifică, din sem. al II-lea,
anul universitar 2013-2014

1

Aprobarea listei posturilor vacante propuse pentru scoaterea la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 20132014

1

Aprobarea Comisiilor propuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante si de cercetare
Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare ştiinţifică, scoase la concurs în
sem. I, an universitar 2013-2014

1
1

Aprobarea Comisiilor propuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante și de cercetare aferente
sem. I al anului universitar 2014-2015, precum și a comisiilor de contestaţii

1

Aprobarea posturilor didactice scoase la concurs pentru semestrul I al anului universitar 2014/2015
Aprobarea Calendarului general de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante pe semestrul al
II-lea, anul universitar 2013-2014, precum și a Comisiilor de concurs

1
1

Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs în anul universitar 2014-2015 pe periodă
determinată și nedeterminată

1

Raport de autoevaluare a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Raportul de autoevaluare a programului postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice
Încadrarea în domeniul deja acreditat a unor programe de master
Organizarea/înființarea a noi programe de licență în vederea acreditării de către ARACIS

14
2
6
1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Plata cu ora

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii de licență, în vederea evaluării periodice
Aprobarea acoperirii activităţilor didactice din UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2014-2015, cu
mențiunea că, pentru dosarele care nu sunt complete, plata să fie efectuată după completarea lor

NR.
5
1

Aprobarea modalității de plată a orelor în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2013/2014, 1
astfel: utilizarea aceluiași tip de contract ca și în semestrul I, realizarea plății orelor efectuate în luna curentă pentru
orele efectuate cu două luni în urmă
Aprobarea acoperirii activităţilor didactice din UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2013-2014, cu
1
mențiunea că, pentru dosarele care nu sunt complete, plata să fie efectuată după completarea lor

Taxe de studiu

Aprobarea acoperirii activităţilor didactice din UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2013-2014
Aprobarea tarifelor la plata cu ora, pentru anul universitar 2014/2015
Aprobarea cuantumului taxelor universitare și taxelor de studiu în UVT, cu excepția taxelor de reexaminare, pentru anul
universitar 2014/2015

1
1
1

Actualizarea cuantumului taxelor universitare pentru anul universitar 2014/2015
Aprobarea modificării cuantumului taxelor de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I și a taxei de echivalare a
studiilor conf. OMECTS 5553/2011 cu modificările şi completările ulterioare și actualizarea situației “Taxe universitare
pentru anul 2014/2015”

1
1

Aprobarea taxei de școlarizare aferentă specializării de Asistență Socială, forma de învățământ ID, de la Facultatea de 1
Sociologie și Psihologie, pentru anul universitar 2014/2015 și actualizarea situației „Taxe de studiu pentru anul
2014/2015”
Activitate de
cercetare

Aprobarea înființării Asociației Școala Română de Arheologie de la Atena, având ca membri fondatori universitățile
Consorțiului Universitaria

1

Aprobarea propunerii de reorganizare a activității de cercetare în UVT prin înființarea Biroului de cercetare științifică și
creație universitară și a Oficiului de inovare, transfer tehnologic și proprietate intelectuală

1

Finanțe/buget/patrimoniu
Finanțe
Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2013
Patrimoniu
Societăți
Aprobarea preluării, în vederea administrării de către UVT, a spin-off-ului „Infrastructură regională de afaceri și inovare
comerciale
în sectorul IT&C” – INCUBOXX
Achiziții

Aprobarea Propunerii de Plan de Achiziție pentru anul 2014
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Activitate administrativă
Activitate
Aprobarea Hotărârii Consiliului de Administrație al UVT nr. 1/10.11.2014 cu privire la reîncadrarea în grila salarială a
administrativă
personalului didactic și didactic auxiliar al UVT, în vederea justificării sumelor aflate în componenta salarială
„Compensații tranzitorii”
Solicitări și sesizări adresate Senatului
Solicitări individuale de susținere a examenului de licență la alte universități
Solicitări individuale ale unor absolvenți externi de a susține examenul de licență la UVT – rubrica noua
Solicitări individuale de efectuare a activității didactice în regim de plată cu ora la alte universități
Solicitări ale altor universități de a susține examenul de licență la UVT
Delegarea din partea UVT a unor specialiști ca membri externi în comisiile de examen pentru finalizarea studiilor
Constituirea, în urma solicitării Comisiei de etică a UVT, a unei Comisii de specialiști, în domeniul Fizicii, formată din 5
membri (interni și/sau externi), coordonată de prof. univ. dr. Daniel Vizman (Președintele Comisiei de cercetare
ştiinţifică a Senatului) care să analizeze sesizările depuse la Comisia de etică a UVT privind activitatea d-lui conf. univ. dr.
Costică Caizer și să formuleze un răspuns
Alte activități
Aprobarea modului de tarifare a salarizării în proiectele POSDRU, astfel încât tariful salarial orar în cadrul acestor
proiecte să fie în limita plafonului maxim de decontare aprobat prin Ghidul solicitantului POSDRU, fără a depăși nivelul
de tarifare aprobat prin contractul de finanțare a fiecărui proiect în parte
Aprobarea propunerii de reorganizare a activității de cercetare în UVT prin înființarea Biroului de cercetare științifică și
creație universitară și a Oficiului de inovare, transfer tehnologic și proprietate intelectuală

NR.
1

1
5
25
7
1
1

1

1

Amânări/Retrageri/Respingeri
Anul 2015
DOMENII
Rapoarte
Carta UVT

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Raportului Rectorului cu privire la starea Universității de Vest din Timișoara – 2014
Procesul de revizuire a Cartei UVT
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Aprobarea versiunii revizuite a Cartei UVT în vederea transmiterii către minister
Aprobarea Cartei UVT în urma avizului acordat de către Ministerul Educației și Cercetării Naționale
Codul de Etică şi Deontologie profesională
Alegeri universitare
Alegeri Biroul
Constituire comisii alegeri
Electoral Central Modificare comisii electorale
Validarea rezultatelor alegerilor
Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara
pentru mandatul 2016-2020
Nr. secţiilor de votare şi al birourilor secţiilor de votare ale UVT privind Referendumul pentru stabilirea modalităţii de
desemnare a Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara pentru mandatul 2016-2020, astfel: se va organiza o singură
secție de votare la sediul UVT, bv. Vasile Pârvan, nr. 4, pentru ambele tururi de scrutin
Aprobarea componenței BEC al Universităţii de Vest din Timişoara (membri și membri supleanți), responsabil cu
organizarea şi desfăşurarea Referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii de Vest
din Timişoara pentru mandatul 2016-2020
Validarea rezultatului Referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii de Vest din
Timişoara, pentru mandatul 2016-2020
Regulamentul cuprinzând metodologia privind alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest
din Timișoara, pentru mandatul 2016-2020
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcția de Decan în UVT, pentru mandatul 2016
– 2020 și a calendarului aferent
Prelungirea termenului de afișare a candidaturilor pentru mandatele de membru în consiliul facultăţii, în consiliul
pentru studii universitare de doctorat, în senat şi pentru funcţia de rector, cu o zi după încheierea depunerii
candidaturilor, în vederea procesării dosarelor depuse, cu completarea Calendarului alegerilor pentru funcţiile şi
structurile de conducere ale UVT
Aprobarea Calendarului privind desemnarea prorectorilor în UVT, pentru mandatul 2016 – 2020, astfel: 3 martie 2016 Ședință de Senat – Consultarea Senatului UVT privind desemnarea prorectorilor UVT de către Rectorul UVT, 4 martie
2016 – Desemnarea prorectorilor, prin decizia Rectorului UVT
Alegeri Senat
Completare membrii în Senat
Aprobarea listei cu studenții senatori desemnați de OSUT, în urma alegerilor din perioada 4-5 noiembrie 2015
Metodologii/Regulamente/ Proceduri
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Metodologii

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Modificări - Metodologia privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master ȋn cadrul
Universității de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE
Modificarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională a Universității de Vest din Timișoara
Regulamente
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență 2015/2016
activitate
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master 2015/2016
didactică
Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, an universitar 2014/2015
Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master, an universitar 2014/2015
Regulamentul privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date
Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
Regulamentul de state de funcții și norme universitare pentru anul universitar 2015/2016
Regulamentul de acordare a Premiilor UVT pentru excelență (Gala UVT– ediția I, decembrie 2015)
Derogarea de la regula prevăzută la art. 22, alin. (3) din „Regulamentul de organizare și desfăşurare a admiterii în ciclul
de studii universitare de master, anul universitar 2015/2016”, în sensul că: a 2-a sesiune de admitere se va organiza
doar pentru acele programe de studiu pentru care au fost îndeplinite criteriile de la Art. 23 (2) în proporţie de minim
33%
Aprobarea Regulamentului și Metodologiei privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare
și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare
Regulamente
Modificarea Statutului de organizare și funcționare a Centrului de cercetare East European Center for Research and
centre de
Business (ECREB)
cercetare
Regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală
Regulamentul de organizare și funcţionare pentru Centrul de Dezvoltare Academică
Regulamente
Statutul Clubului Studenţilor de Elită
activitatea
Regulamentul de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2015-2016
studenților
Regulamentul privind acordarea burselor în anul universitar 2015-2016 la ciclurile de studii de licență și masterat
Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
Regulamente ale Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului de Control Managerial Intern - ediția a II-a
departamentelor Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului de Resurse Umane
administrative
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Biroului de Audit Public Intern
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

Regulamente
privind
asigurarea
calității
Proceduri (de
sistem)

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de Relații Internaționale a UVT
Regulamentul de organizare și funcționare al Cancelariei Rectorului
Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității - C.E.A.C.
Raportul de Evaluare Internă (autoevaluare instituțională) 2015
Aplicarea de drept, pentru viitor, a prevederilor legislative în vigoare, în cazul în care acestea modifică regulamentele
elaborate la nivelul UVT
Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea si retragerea Regulamentelor / Metodologiilor / altor
documente asimilate, în cadrul UVT
Procedura de sistem privind evaluarea colegială a cadrelor didactice
Procedura de sistem privind inițierea (autorizarea), acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii
Procedura operaţională privind implementarea acțiunii de stimulare a producției științifice

Proceduri
operaţionale
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSUD
Cooptări cadre didactice în cadrul Școlii Doctorale UVT, în calitate de conducător de doctorat
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul
universitar 2015/2016, precum și a numărului de locuri disponibile la studii universitare de doctorat pentru admiterea în
sesiunea septembrie 2015
Constituire şcoli doctorale pe noi domenii
Prelungiri de școlaritate, întreruperi și exmatriculări studenți doctoranzi din cadrul Școlilor Doctorale UVT
Organizarea de alegeri pentru Consiliul Școlii Doctorale de Muzică și Teatru și aprobarea desfășurării lor concomitent cu
alegerile parțiale care se vor organiza pentru pozițiile neocupate în etapa I de alegeri

NR.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
3
2
1

Titluri onorifice
Doctor Honoris Causa
Acordare distincție onorifică Medalia de aur a UVT însoțită de Diploma de Merit, d-lui Ștefan Popa Popa’s
Activitate didactică și de cercetare
Cifra de
Aprobarea structurii anului universitar 2015-2016
școlarizare
Aprobarea programelor de studii de licență și de master care vor funcționa în anul universitar 2015/2016
Cifra de școlarizare pe locuri bugetate la ciclurile de licență și master pentru anul universitar 2015-2016
PAGINA
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
Plan de
învățământ
Formații de
studiu
Examene
Structura an
universitar
State de funcții
Posturi didactice

Programe de
studiu

Plata cu ora

Taxe de studiu

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Menținerea măririi normei cadrelor didactice titulare cu minim 2 ore didactice convenţionale în Statele de funcţii şi de
personal didactic ale departamentelor, pentru anul universitar 2015-2016
State de funcții ale personalului didactic şi de cercetare UVT pentru anul universitar 2015-2016
Aprobarea posturilor scoase la concurs pentru semestrul I, an universitar 2015-2016
Aprobarea posturilor scoase la concurs pentru semestrul al II-lea, an universitar 2014-2015
Aprobarea comisiilor de concurs aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din
semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015
Rezultate concurs ocupare posturi didactice și de cercetare ştiinţifică, scoase la concurs în semestrul I, an universitar
2014-2015
Rezultate concurs ocupare posturi didactice și de cercetare ştiinţifică, scoase la concurs în semestrul II, an universitar
2014-2015
Calendarul general pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, pentru semestrul II, an universitar
2014-2015
Calendarul general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs de
Universitatea de Vest din Timişoara, semestrul I, anul universitar 2015 – 2016
Componența comisii de concurs în vederea derulării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
aferente semestrului I al anului universitar 2015-2016
Raport de autoevaluare a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii de licență, în vederea evaluării periodice
Încadrarea în domeniul deja acreditat a unor programe de master
Organizarea/înființarea a noi programe de licență în vederea acreditării de către ARACIS
Aprobarea propunerii Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării ca specializarea Administrație
Publică, domeniul Științe Administrative, să fie transferată, începând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății
de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – Departamentul de Științe Politice
Acoperirea activităţilor didactice din UVT, în regim de plată cu ora, în anul universitar 2014-2015, sem. al II-lea
Acoperirea activităților didactice din UVT, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2015-2016, sem. I
Aprobarea tarifelor aferente remunerării activităților didactice efectuate în regim plata cu ora în UVT pentru anul
universitar 2015-2016
Actualizare taxe de studiu pentru anul universitar 2015-2016
Aprobarea cuantumului taxelor aplicate de către UVT în anul universitar 2015/2016
PAGINA
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Finanțe/buget/patrimoniu
Finanțe
Patrimoniu
Acordarea dreptului de co-folosință gratuită și, în subsidiar, a dreptului de co-administrare a parcului dendrologic din
loc. Gurahonț (jud. Arad) de către Universitatea de Vest din Timișoara, alături de și împreună cu Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara și cu Universitatea din Oradea
Aprobarea pachetului de documente referitoare la administrarea Parcului Dendrologic „Arboretum Sylva” din comuna
Gurahonț, județul Arad
Avizul de principiu privind demararea procedurii de evaluare patrimonială, ca urmare a solicitării Primăriei Municipiului
Timișoara, de a realiza un schimb cu UVT respectiv, cedarea dreptului de proprietate asupra clădirii situate la intersecția
străzilor Oituz și Popa Șapcă (fosta popotă a Garnizoanei) la schimb cu cedarea dreptului de proprietate asupra clădirii
Liceului CFR
Investiție privind realizarea construcției unui spațiu de servire a mesei, în cadrul UVT
Fuziuni
Comisia de analiză şi întocmire a Raportului privind fuziunea (prin absorbție) a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
cu Universitatea de Vest din Timișoara
Demararea procedurilor de fuziune (prin absorbție) a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița cu UVT
Societăți
Societăți comerciale cu răspundere limitată, de tip Spin-off
comerciale
Achiziții
Programul anual de achiziții publice pe anul 2015
Activitate administrativă
Activitate
Prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată până la data de 31.09.2015 pentru cadrele
administrativă
didactice (asistenți și lectori) cărora le expiră CIM la 09.02.2015 pe motivul nerespectării programului individual de
pregătire doctorală
Confecționarea ștampilelor UVT, în conformitate cu noua denumire a Ministerului Educației și Cercetării Științifice
Avizarea propunerilor consiliilor facultăților privind încetarea duratei contractului individual de muncă cu UVT a cadrelor
didactice aflate sub incidența Legii educației naționale nr. 1/ 2011, privind neîndeplinirea condițiilor de ocupare a
funcțiilor didactice
Aprobarea propunerii d-lui Conf. univ. dr. Ion Imbrescu de solicitare a unui punct de vedere din partea Consiliului de
Administrație cu privire la acordarea sporului de doctorat, pentru personalul UVT care a obținut titlul de doctor după
anul 2009
Solicitări și sesizări adresate Senatului
Solicitări ale altor universități de a susține examenul de licență la UVT
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
DOMENII

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Solicitări Sindicatul Universitas Timisiensis
Solicitări individuale de susținere a examenului de licență la alte universități
Solicitări individuale de efectuare a activității didactice în regim de plată cu ora la alte universități
Delegarea din partea UVT a unor specialiști ca membri externi în comisiile de examen pentru finalizarea studiilor

NR.
1
6
23
1

Alte activități
Solicitarea managerului de proiect POSDRU 189/2.1./G/156385, de efectuare a stagiilor de practică pentru studenții din
anul al II-lea din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, pe tot parcursul anului universitar
Propunerea DPPD de derulare a Programului de pregătire psihopedagogică, Nivel I și II, în regim comasat pe durata sem.
I, respectiv sem. al II-lea
Propunerea d-lui Prof. univ. dr. Daniel Vizman ca Universitatea de Vest din Timișoara să devină membru fondator al
Asociației DRIFMAT (Distributed Research Infrastructure for Future Materials, Applications and Technology) și
împuternicirea d-lui Prof. univ. dr. Daniel Vizman de a reprezenta UVT în relația cu această asociație
Lista conținând proiectele UVT propuse pentru depunere în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
Lista cuprinzând postdoctoranzii care au finalizat proiectul POSDRU 140863 "Cercetători competitivi pe plan european
în domeniul științelor umaniste și socioeconomice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)”, temele de cercetare și
tutorii
Amânări/Retrageri/Respingeri
Procedura privind implementarea acțiunii de stimulare a producției științifice

1
1
1
1
1

1

Anul 2016
DOMENII
Rapoarte
Carta UVT
Alegeri universitare
Alegeri Biroul Electoral
Central
PAGINA

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI
Raportului Rectorului cu privire la starea Universității de Vest din Timișoara – 2015
Raportul Senatului universitar al UVT privind activitatea desfășurată în mandatul 2012-2016

NR.
1
1
-

Validarea rezultatelor alegerilor din etapa a II-a turul al II-lea de alegeri pentru mandatele de membru în
consiliul facultăţii, în consiliul pentru studii universitare de doctorat, în senat şi pentru funcţia de rector

1
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
Aprobarea propunerii d-lui Rector de numire a d-nei Prof. univ. dr. Dana Petcu, în funcția de Prorector
responsabil cu Relațiile Internaționale și Comunicarea Instituțională, pentru mandatul 2012-2016, în urma
vacantării acestei funcții în 2015
Alegeri Senat
Desemnarea, prin vot secret, a domnului Prorector Prof. univ. Dr. Petru Marin ȘTEFEA, ca ordonator de
credite al Universității de Vest din Timișoara pe perioada 18-29.02.2016.
Metodologii/Regulamente/ Proceduri
Metodologii
Aprobarea Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și
masterat la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE, ediția a III-a
Regulamente activitate
Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice la Universitatea de Vest din
didactică
Timişoara, ediția a II-a
Regulamente centre de
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Politici Publice al UVT
cercetare
Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere
Psihopedagogică
Regulamente activitatea
studenților
Regulamente ale
Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Departamentul Economico-Financiar, ediţia a
departamentelor
II-a
administrative
Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Oficiului Juridic, ediția I
Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Departamentului de Sisteme Informatice și
Comunicaţii Digitale, ediția I
Aprobarea Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Incoming la Universitatea de Vest
din Timişoara, ediția a II-a
Aprobarea Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la Universitatea de Vest
din Timişoara, ediția a II-a
Regulamente privind
asigurarea calității
Proceduri (de sistem)

Proceduri operaţionale
PAGINA
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Aprobarea Procedurii de sistem privind evaluarea cererilor de susținere a examenelor de finalizare a 1
studiilor universitare de licență la UVT, în cazul studenților (sau absolvenților) proveniți de la alte
universități din țară, ediția a II-a
Aprobarea Procedurii de sistem pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și contestațiilor 1
adresate Senatului UVT, ediția a II-a
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
SENATUL UVT
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSUD
Cooptări cadre didactice în cadrul Școlii Doctorale UVT, în calitate de conducător de doctorat
Titluri onorifice

4
-

Activitate didactică și de cercetare
Cifra de școlarizare
Plan de învățământ
Formații de studiu
Examene
Structură an universitar
State de funcții
Posturi didactice
Programe de studiu
Taxe de studiu
Activitate de cercetare

Finanțe/buget/patrimoniu
Finanțe
Patrimoniu
Fuziuni
Societăți comerciale
Achiziții

-

Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare științifică, 1
scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016
Aprobarea înființării Centrului de Politici Publice al UVT
1
Aprobarea înființării Centrului de Dezvoltare Academică
1
Aprobarea înființării Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere Psihopedagogică, la propunerea 1
Departamentului de Științe ale Educației
-

Activitate administrativă
Solicitări și sesizări
Aprobarea transmiterii adresei Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării către 1
Comisia de Etică a UVT și solicitarea unui punct de vedere privind cazul dl. Lector asociat Zeno Șustac
PAGINA
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SENATUL UVT
Alte activități
Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație, privind schimbarea denumirii și reorganizarea 1
Departamentului de Informatizare şi Comunicaţii ca Departamentul de Sisteme Informatice şi Comunicaţii
Digitale
Amânări/Retrageri/Respingeri
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Studiu privind imaginea comunității
academice despre Senatul UVT

 chestionare anonime on-line, 5 itemi;
 aplicare 25.01 – 10.02;
 114 respondenți.

Q1. Dintr-o perspectiva generala cat de multumiți
sunteti de activitatea Senatului UVT pentru
perioada 2012-2016?
deloc
multumit, 4.
4

pe deplin
multumit, 14
.2

25.7

31.9

15

7.1

Q1. Dintr-o perspectiva generala cat de multumiți
sunteti de activitatea Senatului UVT pentru
perioada 2012-2016?
neutru, 15

favorabil, 71
.8

nefavorabil,
13.2

Q2. Va rugam sa precizati 3 aspecte pozitive legate de
activitatea Senatului UVT in perioada 2012-2016:
Profesionalism, luc
urul pe
comisii, eificienta
solutionarilor, votu
l electronic, 29

NS/NR, 58
Transaprenta, infor
marea comunitatii
UVT, 26

Promovarea
imaginii
UVT, relatia cu
mediul de
afaceri, 6

Adoptarea unor
proceduri si
regulamente
foarte importante
pt activitatea
UVT, management
ul
calitatii, evaluarea
programelor de
studii etc., 8

Q3. Va rugam sa precizati 3 aspecte negative legate de
activitatea Senatului UVT in perioada 2012-2016:
Dezinteresul
senatorilor…, 1
8
Hotarari in
defavoarea
cadrelor
didactice …, 18

NS/NR, 64

Subordonarea
fata de CA, 11
Aspecte
disfunctionale,
10

Q4. Va rugam sa evaluati urmatoarele aspecte privind
activitatea Senatului UVT (2012-2016):

relatia cu propriul reprezentant
in Senatul UVT

68.1

9.7

informarea comunitatii
academice in legatura cu deciziile
adoptate

67.2

14.2 18.6

preocuparea Senatului UVT
pentru bunul mers al UVT

66.4

posibilitatea de a inainta
cereri, petitii, solicitari catre
Senatul UVT

61.1

21.2

24.8

22.1

12.4

14.1

Q5. Care este prima actiune pe care o asteptati de la
Senatul UVT?
Să reprezinte
interesele
comunității
academice, 19
Transparență
și
informare, 13
Adoptare de
strategii si alte
decizii cu efecte
pe termen
lung, 11

NS/NR, 63

Autonomie, 7

Structură eșantion
NR, 5.3
peste 50
ani, 18.6

pana in 30
ani, 0.9

31-50
ani, 75.2

NR, 5.3
lector/asist
ent, 45.1
profesor/c
onferentiar
, 49.6

Distribuția respondenților pe facultăți
FAD

6

FCBG

6
2

FD

27

FEAA
FES
FF

0
4
16

FLIT

6

FMI
FMT

4
20

FSP
FSPFSC
DPPD
NR

6
7
9

