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Termen de plată pentru achitarea taxei de școlarizare 
 (ultima tranșă) 2022/2023 

 
 

 Ultima tranșă din taxa de studii pentru anul univ. 2022/2023,  pentru studenții înmatriculați 
pe un loc cu taxă,  trebuie achitată după cum urmează: 
 
- pentru studenții din anul I al ciclului de studii universitare de licență sau de masterat - a treia 
tranșă din taxa de studii - 30% din valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 
2023; 
- pentru studenții din anii II și III ai ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al 
ciclului de studii universitare de masterat - a doua tranșă din taxa de studii - 50% din valoarea 
taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 2023. 
 
 Cuantumul taxelor de studii aferent anului universitar curent este disponibil AICI. 
 
 Taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, contectându-vă cu 
contul vostru de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și accesând secțiunea Financiar -> Plăți. 
 
 Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are ca efect suspendarea producerii efectelor 
juridice - drepturi și obligații - ce decurg din contractul de studii. Astfel, studenții care la începutul 
unei sesiuni de examene nu au achitat toate tranșele din taxa de studii scadente până la acel 
moment, în conformitate cu contextul lor educațional, nu vor putea susține examenele, nefiind 
înscriși în cataloagele de examen, contractul de studii fiind suspendat până la achitarea tranșelor 
din taxa de studii restante. Examenele vor putea fi susținute doar în sesiunile de examen care 
încep după momentului plății taxelor de studii restante. 
 
 
 
 DECAN,        Secretar șef, 
Conf.univ.dr. Adrian Nagel                     Gabriela Igna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/Taxe-de-studiu-anul-universitar-2022-2023.pdf
http://studentweb.uvt.ro/
http://e-uvt.ro/
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ANUNȚ  DEPUNERE PORTOFOLII ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT – sem. 2 2021/2022 
 
 În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta Universității de Vest 
din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru 
activitatea de voluntariat, în fiecare semestru fiecare student UVT poate obține câte 2 credite 
transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat. 
  
 Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor pentru activitățile de voluntariat 
desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022 se poate realiza, 
conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de 
voluntariat, până la data de 19.06.2022 (pentru evaluarea acestora în sesiunea A-II), respectiv 
până la data de 29.06.2022, pentru studenții din anul terminal al ciclului de studii universitare de 
licență sau de masterat (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II) sau până la data 
de 06.07.2022, pentru studenții înmatriculați la ciclurile universitare de licență și de masterat, cu 
excepția anilor terminali (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II). Portofoliul va fi depus în 
format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.  
 
 

Conținutul portofoliului este următorul: 
1. Raport de activitate aferent activităților de voluntariat desfășurate pe parcursul 

semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, în baza cărora se solicită creditele 
– conform Anexei 2 a regulamentului; 

2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul; 
3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea 

structurilor componente ale UVT care să ateste desfășurarea de către student, în cadrul 
acestora, de activități de voluntariat cu o durată de minimum 60 ore pe parcursul 
acestui semestru; 

4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului 
sau structurii componente UVT în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea de voluntariat 
– conform Anexei 3 a regulamentului. 

 
 

Portofoliile pentru acordarea creditelor pentru desfășurarea activităților de voluntariat vor fi 
evaluate la nivelul fiecărei facultăți până la finalul sesiunii de examene în care a fost depus 
portofoliul, iar calificativul și creditele obținute vor putea fi vizualizate de studenți în contul 
personal de pe platforma StudentWeb. 
 

 DECAN,         Secretar șef, 

Conf.univ.dr. Adrian Nagel                      Gabriela Igna 

http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/Regulament-credite-voluntariat.pdf
http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/Regulament-credite-voluntariat.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm4mKhqznu64Kw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1xY3hHSXzbAFpKgEKgNyXF4EXXwHi1EEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152Hi9CXhS3iXlnuqRhzbG3EsH0AyUOet/view?usp=sharing
http://studentweb.uvt.ro/

