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Cuvântul rectorului
Dragi studenți,
Anul 2020 aduce pentru comunitatea UVT, ca și pentru fiecare dintre
noi, mai multe provocări unice. În primul rând, este vorba de incertitudinea și
riscurile pandemiei, pe care ne-am obișnuit să le regăsim permanent lângă noi.
Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la
educaţie rămâne însă esenţial. Totodată, din acest an, suntem angrenați cu toții
în integrarea rapidă a noilor mijloace și tehnici de comunicare online, într-o
transformare radicală a universității către noua lume digitală.
Credem în educaţie, permanent! De aceea, ne dorim reîntoarcerea
tuturor studenților în universitate, în momentul în care va fi pe deplin posibil,
cu respectarea măsurilor stricte de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2.
Epidemia de Covid19 presupune expunerea în fața unei boli contagioase, astfel
că nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.
Dincolo de virulența cu care se manifestă epidemia de Covid19, am
descoperit în această perioadă că spațiile de învățământ și, mai ales, spațiile
universității, sunt zone în care se întâlnesc foarte puține cazuri de infecții virale,
sunt zone cu o siguranță medicală înaltă. Putem spune că în universitate suntem
bine protejați, pentru că aici, chiar dacă nu suntem absolviți complet de riscuri,
izolarea și protejarea se realizează prin măsuri foarte bine organizate și eficiente.
Întreaga noastră comunitate, studenți, cadre universitare, întregul personal și
vizitatorii universității au la dispoziție un set clar și sistematic de reguli și îndrumări
pentru traversarea în bune condiții a perioadei de risc epidemiologic (prezentate
în format web la adresa https://masuripreventie.uvt.ro/
https://masuripreventie.uvt.ro/).
).

www.osut.ro
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Cuvântul rectorului
Câteva dintre regulile pe care le considerăm foarte importante în această
perioadă vizează:
• maximă prioritate pentru purtarea măştii de către studenţi precum şi întregul
personal al universităţii;
• igiena riguroasă a mâinilor;
• realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei spațiilor;
• separarea şi limitarea contactului între studenţi;
• neparticiparea la cursuri a studenţilor ce prezintă febră sau simptome
caracteristice pentru infecţia cu SARS-CoV-2.
Deși, suntem într-o perioadă în care activitățile de predare-învățareevaluare se desfășoară doar la distanță, prin mijloace de comunicare online,
sperăm să ne reluăm cât de curând și activitățile față în față, în cursuri, seminare
și laboratoare, la evenimentele organizate de UVT, în cadrul multiplelor proiecte
și programe de practică și cercetare pe care le dezvoltă cele 11 facultăți din
universitatea noastră.
La UVT, considerăm că a educa nu înseamnă doar a comunica învățături,
chiar și numai online, pe moment, cât mai ales a forma gândirea critică, a stimula
creativitatea, precum și a dezvolta capacitatea de comunicare sau de rezolvare a
sarcinilor complexe, în echipe de proiect. Educația de calitate pe care o dezvoltăm
în Universitatea de Vest din Timișoara caută să vă ofere instrumentele pentru
adaptarea la job-urile și ocupațiile viitorului, într-o lume în continuă schimbare.
Vă susținem, dragi studenți, pentru ca să deveniți buni profesioniști în
domeniul pe care vi l-ați ales, dar vă îndemnăm și către curaj, deoarece ghidul de
cunoaștere pe care îl primiți în Universitatea de Vest din Timișoara vă va încuraja
să tindeți permanent către rezultate deosebite, mai ales în șlefuirea propriei
voastre voințe, pentru ca să deveniți personalități puternice și buni cetățeni.
La UVT ne-am format pentru un stil de viață ce tinde permanent către
performanță, iar această aspirație a luat și forma motto-ului nostru public:
Become your best! La Vest!

Rectorul Universității de Vest din Timișoara
Prof. univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea
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Cuvântul președintelui OSUT
Drag coleg,
Te felicit pentru alegerea făcută și îți urez bun venit la Universitatea de
Vest din Timișoara (UVT), locul care va deveni a doua casă pentru tine!
Vor exista multe obstacole, dar și mai multe oportunități și uși deschise,
iar Organizația Studenților din Univeristatea de Vest din Timișoara (OSUT) va fi
alături de tine la fiecare pas.
Vorbind din proprie experiență, cei 3 ani petrecuți în OSUT m-au ajutat
să îmi conturez anumite obiective pe care vreau să le ating în viitor, dar și să îmi
dezvolt abilități care probabil rămâneau nedescoperite dacă nu aș fi pornit pe
căile nebănuite ale voluntariatului.
Voluntariatul nu reprezintă o obligație, este mai mult de atât. Este șansa
prin care să arăți cât de mult bine poți face în și pentru comunitatea în care
trăiești și să fii într-o continuă evoluție atât din punct de vedere personal, cât și
profesional.
De 30 de ani, aici stau lucrurile în care sute de studenți au crezut și în care
cred și acum. Aici am devenit mai muncitori, am avansat pe toate planurile, am
creat legături care nu se vor pierde niciodată, am devenit cea mai bună versiune
a noastră.
Știu că și pentru tine urmează o perioadă definitorie și vreau să te asigur
că nu vei fi niciodată singur, fiindcă ușa sediului OSUT (camera 247 de la etajul
II al sediului principal al UVT) îți va fi mereu deschisă, iar pe Facebook - OSUT
suntem la doar un click distanță de tine.
Cu drag, în numele echipei OSUT,
Andreea-Raluca ARGEȘEANU

www.osut.ro
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Studenția și SARS-CoV-2
Cel mai probabil nu te-ai fi așteptat să-ți începi studenția în plină
pandemie, însă acest fapt poate avea și părți bune.
În aceste condiții, noi îți reamintim că studenția este cea mai frumoasă
perioadă a vieții, astfel că îți recomandăm să nu uiți să te bucuri de ea. În acest
context îți lăsăm câteva sfaturi care să-ți facă viața în mediul online mai ușoară:
organizează-ți bine timpul, astfel încât să nu stai toată ziua în fața unui ecran;
profită de accesul gratuit la diverse webinare și activități online;
cu ajutorul adresei de e-mail instituționale @e-uvt.ro poți accesa o varietate
de servicii online oferite de UVT precum: spațiu de stocare nelimitat în Google
Drive, acces la situația ta școlară prin platforma StudentWeb, acces gratuit
la Microsoft Office 365, Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, pachetul de
aplicații G Suite for Education, platforma de e-learning Moodle e-uvt.ro și
resurse electronice de învățare pe platforma cercetare.uvt.ro;
tratează cu seriozitate activitățile didactice, deoarece sesiunea nu iartă pe
nimeni, nici măcar în pandemie;
nu uita că poți să faci și voluntariat online, pentru că OSUT va organiza activități
în format hibrid;
familiarizează-te cu platformele Google Meet, Zoom și Cisco Webex pentru
activitățile din mediul virtual;
poți participa la proiecte și activități recreative și în mediul online.
Dacă faci parte dintre studenții care își desfășoară activitatea în mod
hibrid, nu uita să respecți toate măsurile și normele de protecție, prezentate de
UVT prin acest ghid: https://www.uvt.ro/ro/masuri-preventie-covid-19/
https://www.uvt.ro/ro/masuri-preventie-covid-19/.
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De la liceu la facultate...
Dragă bobocule,
Îți urăm bun venit la Universitatea de Vest din Timișoara, locul în care îți
vei petrece cei mai frumoși, interesanți și încărcați ani de emoții. Pentru că ești la
început, ne simțim datori, asemenea unor frați mai mari cu simț de răspundere,
să venim în întâmpinarea ta cu sfaturi și răspunsuri la întrebări, pe care mai mult
ca sigur, ți le-ai adresat până acum. Suntem convinși că ai o mulțime de întrebări
și curiozități, de aceea îți vom lăsa datele noastre de contact:
OSUT (pagina de Facebook - https://facebook.com/osut.ro/)
OSUT (grupul de Facebook - https://bit.ly/Grup_OSUT)
www.osut.ro / office@osut.ro
0256 592 181
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247
În primul rând, dorim să te felicităm pentru performanțele obținute la
examenul de bacalaureat și pentru faptul că ai ales să urmezi studiile superioare
la Universitatea de Vest din Timișoara! Suntem siguri că nu ți-a fost ușor, dar ai
să vezi că toată experiența pe care o vei acumula acum te va ajuta enorm să
evoluezi.
În al doilea rând, există câteva diferențe semnificative între viața de licean
și cea de student, despre care vrem să te informăm acum:
- în liceu făceai parte dintr-o clasă cu maximum 30 de colegi, iar acum poți avea
și câteva sute în anul tău;
- în liceu durata unei activități didactice nu depășea 50 de minute, însă acum
durata se extinde până la un minimum de 90 de minute;
- în liceu aveai un profesor pentru o disciplină, în timp ce aici poți avea cadre
didactice diferite care să predea activitățile de curs, seminar și laborator aferente
aceleiași discipline;
- în liceu aveai notele trecute în carnetul de elev și în catalog, acum le vei putea
vedea și pe internet, pe contul tău de StudentWeb, locul unde găsești toate
detaliile despre situația ta școlară;
- profesorii din liceu pot să fie foarte grijulii cu elevii, însă în mediul universitar se
pune mai mult accent pe responsabilitatea și autonomia academică a studentului.
Va trebui să cauți singur informații și să te documentezi suplimentar la bibliotecă
în baza suportului de curs care ți se va pune la dispoziție. Universitatea îți pune la

www.osut.ro
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De la liceu la facultate...
dispoziție diverse servicii și chiar ședințe de consultație pe care e bine să înveți să
le folosești încă din primul an de studii.
- în liceu ai avut posibilitatea de a te implica într-un Consiliu al Elevilor sau în alte
asociații de elevi, însă acum vei avea oportunitatea de a face voluntariat într-o
organizație studențească, unde vei avea multe de învățat și ale cărei activități te
vor dezvolta din punct de vedere personal și profesional.
Acum că ai mai multă libertate și mai multă putere de decizie, provocarea
studenției se rezumă la un echilibru între aceste responsabilități academice și
activitățile sociale, de recreere. Vei avea și aici teme, termene limită de respectat
sau proiecte, însă îți poți gestiona timpul după cum dorești. Noi îți recomandăm
să îți gestionezi eficient timpul și să înveți din timp, căci sesiunea nu iartă pe
nimeni.
Și pe parcursul anilor de studenție nu uita un lucru: Nu fi doar o voce din
ecou, ci fă-ți vocea auzită!
Cu drag și cu promisiunea că vom fi mereu alături de tine,
Echipa OSUT

UNIVERSITATE
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Cum funcționează o universitate?
Dragi studenți,, în această secțiune puteți găsi noțiunile generale despre
organizarea și funcționarea mediului universitar, explicate pe larg, pe înțelesul
tuturor.
Structuri componente:
universitate / facultate / departament
Ca să înțelegem cum funcționează o universitate, trebuie să îi cunoaștem
structurile componente.
Fiecare universitate are în componență mai multe facultăți. Fiecare
facultate are unul sau mai multe departamente, care gestionează un anumit
număr de programe de studii. Programul de studii este așa-numita specializare
pe care tu o urmezi la facultate.
Astfel, când cineva e întrebat ce studiază, un răspuns complet ar fi de
felul următor: studentul X urmează programul de studii A la facultatea B din
cadrul universității C. Câteva exemple:
• studentul X urmează programul de studii Fizică medicală la Facultatea
de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
• studentul Y urmează programul de studii Finanțe-Bănci la Facultatea
de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din
Timișoara.
• studentul Z urmează programul de studii Limbi moderne aplicate –
Engleză-Franceză la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității
de Vest din Timișoara.
Funcții de conducere:
rector / prorector / decan / prodecan / director de departament
Să mergem puțin mai departe și să aflăm cine conduce fiecare dintre
componentele menționate mai sus:
- universitatea este condusă de un rector, care are în subordine mai mulți
prorectori, fiecare având repartizat câte un domeniu de activitate;
- fiecare facultate este condusă de un decan, care are în subordine unul
sau mai mulți prodecani, fiecare având repartizat câte un domeniu de activitate
(obligatoriu unul dintre prodecani este responsabil și de problemele ce țin de
activitățile studenților);
- fiecare departament e condus de un director de departament.

www.osut.ro
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Cum funcționează o
universitate?
Structuri de conducere: Senat Universitar / Consiliu de Administrație /
Consiliul facultății / Consiliul departamentului
Dacă cele de mai sus au fost funcțiile de conducere, acum îți vom
prezenta structurile de conducere, cele în care se iau decizii la diferite niveluri:
- la nivel de universitate există un Senat Universitar și un Consiliu de
Administrație:
Senatul Universitar este compus din 75% personal didactic și de
cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților, este condus de un președinte,
are în componență mai multe comisii de specialitate, reprezintă comunitatea
universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității.
Consiliul de Administrație este format din rector, prorectori, director
general administrativ, decanii tuturor facultăților și un reprezentant al studenților.
Acesta asigură, sub conducerea rectorului, coordonarea operativă a universității,
aplicând deciziile strategice ale Senatului Universitar;
- la nivel de facultate există un Consiliu al Facultății, format din maximum
75% personal didactic și de cercetare și din minimum 25% studenți, reprezentând
organismul decizional și deliberativ al facultății;
- la nivel de departament există un Consiliu al Departamentului.
Pe scurt, Senatul universitar ia decizii, aprobă regulamente, Consiliul de
Administrație se asigură de aplicarea acestora, iar Consiliul Facultății adaptează
deciziile Senatului la nivel de facultate și administrează chestiunile interne ale
acesteia.
Comunitatea universitară
Un termen des întâlnit este cel de comunitate universitară, constituită
din totalitatea persoanelor care fac parte din mediul universitar, adică studenți,
personal didactic și de cercetare, personal administrativ și de suport etc.
Comunitatea academică
Comunitatea academică este constituită din totalitatea personalului
didactic și de cercetare dintr-o universitate.
Grade didactice: asistent / lector / conferențiar / profesor
Legislație, documente, regulamente, metodologii
Fiecare universitate funcționează cu legislația în vigoare, cel mai important
act normativ din acest domeniu fiind Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011.

10
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Cum funcționează o
universitate?
Documentul intern fundamental al fiecărei universități este Carta
universitară,, care însumează principiile de guvernare ale comunității universitare,
precum și alte aspectele fundamentale ale autonomiei universitare care se aplică
în tot spațiul universitar.
Alte documente, regulamente și metodologii interne importante pentru
studenți sunt:
• Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind
activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență
și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara;
Timișoara;
• Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim
hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul
I al anului universitar 2020-2021;
2020-2021;
• Regulamentul privind acordarea de credite pentru voluntariat;
voluntariat;
• Regulamentul de cazare în căminele UVT;
UVT;
• Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
material pentru studenții la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat
din Universitatea de Vest din Timișoara;
Timișoara;
• Regulamentul de alegere a studenților reprezentanți din Universitatea
de Vest din Timișoara.
Timișoara.
Despre conținutul acestora, pe înțelesul tuturor, vom vorbi mai târziu în
acest ghid.
Fiecare dintre documentele mai sus menționate poate fi consultat
accesând www.osut.ro sau https://www.uvt.ro/educatie/info-studenti-proceseducational/regulamente-metodologii-si-proceduri/.

www.osut.ro
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Universitatea de Vest din Timișoara
-scurt istoricUVT are sediul în Timișoara, fiind cel mai important centru economic
și cultural din vestul României. Având o populație de 331.004 locuitori (2017),
acesta este al treilea oraș ca populație din România și cel mai mare din regiunea
Banat, aflată în proximitatea Ungariei și a Serbiei.
Prima instituție de învățământ superior din Timișoara a fost Facultatea
de Filosofie, înființată în anul 1841, urmată în anul 1845 de Facultatea de Drept,
împreună alcătuind Institutul Universitar de Filosofie și Drept. Instituția a fost
desființată în anul 1848, fiind nevoie de aproape un secol pentru ca în Timișoara
să fie creată o universitate care să includă aceste facultăți.
Universitatea din Timișoara a fost înființată în temeiul Decretului-Lege
Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944. Conform acestui decret, UVT avea în
structura sa următoarele facultăți: Facultate de Drept, Facultate de Litere și
Filosofie, Facultate de Științe, Facultate de Medicină umană, Facultate de
Medicină veterinară, Facultate de Farmacie și Facultate de Teologie. Fiecare
dintre acestea urma să aibă însă un alt destin, împreună cu universitatea-mamă
sau de sine stătător.
Reforma legislativă din 1948 a avut drept consecință crearea Institutului
Pedagogic din Timișoara, cu o singură facultate, Facultatea de Matematică Fizică.
În anul 1956, acesteia i se adaugă Facultatea de Filologie.
Universitatea a primit statutul de instituție de învățământ superior de stat
acreditată și denumirea Universitatea din Timișoara prin Hotărârea Consiliului de
Miniștri nr. 999 din 27 septembrie 1962.

12
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Universitatea de Vest din Timișoara
-scurt istoricÎn perioada 1965-1974, în cadrul Universității au funcționat Facultatea de
Matematică - Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie, Facultatea
de Științe Economice, Facultatea de Istorie - Geografie, Facultatea de Științe
Naturale și Agricole, Facultatea de Educație Fizică, Facultatea de Arte Plastice
(Desen), Facultatea de Muzică. O parte dintre acestea au fost desființate în anul
1974, an începând cu care au funcționat, până în 1990, doar Facultatea de Științe
ale Naturii, Facultatea de Filologie și Facultatea de Științe Economice, cărora li s-a
adăugat, timp de patru ani, învățământul pedagogic.
Începând cu anul 1990, în cadrul universității și-au desfășurat activitatea:
Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Științe
Economice, Facultatea de Filologie (ulterior, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie,
apoi Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) și au fost înființate sau reînființate
Facultatea de Drept, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Chimie,
Biologie, Geografie, Facultatea de Științe Politice și Științe ale Comunicării,
Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design, Facultatea de
Educație Fizică și Sport.
Prin Ordinul Ministerului Învățământului nr. 9874 din 9 octombrie 1994,
instituția dobândește actuala sa denumire, Universitatea de Vest din Timișoara.
În anul 2021 se împlinesc 77 de ani de la semnarea Decretului Regal nr.
660 din 1944 de înființare a acesteia.

www.osut.ro
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Facultăți componente ale UVT
Facultate

Arte şi Design
Str. Oituz nr. 4, 300086
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-900
Fax: +40 0256-592-913
secretariat.arte@e-uvt.ro
www.arte.uvt.ro

Chimie, Biologie, Geografie
Bd. Johann Heinrich
Pestalozzi nr. 16A, 300115
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-622
Fax: +40 0256-592-620
secretariat.cbg@e-uvt.ro
www.cbg.uvt.ro

Drept
Bd. Eroilor nr. 9A
300575 TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-400
Fax: +40 0256-592-442
drept@e-uvt.ro
www.drept.uvt.ro
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Departamente

Arte Vizuale
Design şi Arte Aplicate

Biologie - Chimie
Geografie

Drept Privat
Drept Public

www.uvt.r o

Conducerea
Decan:
Prof. univ. dr.
Camil MIHĂESCU
(camil.mihaescu@e-uvt.ro)
Prodecani:
Conf. univ. dr.
Eduard JAKABHAZI
(eduard.jakabhazi@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Dumitru Remus ROTARU
(dumitru.rotaru@e-uvt.ro)
Decan:
Prof. univ. dr. habil.
Nicoleta IANOVICI
(catalina.ancuta@e-uvt.ro)
Prodecani:
Lect. univ. dr.
Alexandru DRĂGAN
(adrian.sinitean@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Vlad CHIRIAC
(vlad.chiriac@e-uvt.ro)
Decan:
Prof. univ. dr.
Lucian BERCEA
(lucian.bercea@e-uvt.ro)
Prodecani:
Conf. univ. dr.
Florentina MUȚIU
(florentina.mutiu@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Sorina DOROGA
(sorina.doroga@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Alexandru POPA
(alexandru.popa@e-uvt.ro)

Facultăți componente ale UVT
Facultate

Economie şi de Administrare a
Afacerilor
Bd. Johann Heinrich Pestalozzi nr.
16 300115 TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-505
Fax: +40 0256-592-500
feaa.secretariat@e-uvt.ro
www.feaa.uvt.ro

Educaţie Fizică şi Sport
Bd. Vasile Pârvan nr. 4
300223 TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-129
Fax: +40 0256-592-129
sport@sport.uvt.ro
www.sport.uvt.ro

Fizică
Bd. Vasile Pârvan nr. 4
300223 TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-108
Fax: +40 0256-592-108
secretariat.fizica@e-uvt.ro
www.physics.uvt.ro

Departamente

Conducerea

Contabilitate și audit
Economie şi modelare
economică
Finanţe
Management
Marketing şi relaţii
economice internaţionale
Sisteme informaţionale
pentru afaceri

Decan:
Prof. univ. dr.
Petru ȘTEFEA
(petru.stefea@e-uvt.ro)
Prodecani:
Prof. univ. dr.
Nicoleta SÎRGHI
(nicoleta.sirghi@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Grațiela NOJA
(gratiela.noja@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Ioana VĂDĂSAN
(ioana.vadasan@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Claudiu BOȚOC
(claudiu.botoc@e-uvt.ro)

Educaţie fizică şi
sportivă
Kinetoterapie și
Motricitate Specială

Fizică

www.osut.ro

Decan:
Conf. univ. dr.
Adrian Constantin NAGEL
(adrian.nagel@e-uvt.ro)
Prodecan:
Lect. univ. dr.
Nicoleta MIRICĂ
(nicoleta.mirica@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Eugen BOTA
(eugen.bota@e-uvt.ro)
Decan:
Conf. univ. dr. habil.
Mihail LUNGU
(mihail.lungu@ e-uvt.ro)
Prodecan:
Conf. univ. dr.
Marius ȘTEF
(marius.stef@e-uvt.ro)
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Facultăți componente ale UVT
Facultate

Litere, Istorie şi Teologie
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-163
Fax: +40 0256-592-654
secretariat.litere@e-uvt.ro
www.litere.uvt.ro

Matematică şi Informatică
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-155
Fax: +40 0256-592-316
secretariat.mateinfo@e-uvt.ro
www.math.uvt.ro
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Departamente

Studii româneşti
Limbi şi literaturi
moderne

Matematică
Informatică

www.uvt.r o

Conducerea

Decan:
Prof. univ. dr. habil.
Loredana PUNGĂ
(loredana.punga@e-uvt.ro)
Prodecani:
Conf. univ. dr.
Valy CEIA
(valy.ceia@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Karla LUPȘAN
(karla.lupsan@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Gabriel BĂRDĂȘAN
(gabriela.bardasan@e-uvt.ro)

Decan:
Prof. univ. dr.
Dana PETCU
(dana.petcu@e-uvt.ro)
Prodecani:
Conf. univ. dr.
Cosmin BONCHIȘ
(cosmin.bonchis@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Aurelian CRĂCIUNESCU
(aurelian.craciunescu@e-uvt.ro)
Lect. dr.
Claudia ZAHARIA
(claudia.zaharia@e-uvt.ro)

Facultăți componente ale UVT
Facultate
Muzică şi Teatru
Bd. Piata Libertăţii nr. 1, 300077
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-650
Fax: +40 0256-592-654
muzicateatru.secretariat@e-uvt.ro
www.fmt.uvt.ro

Sociologie şi Psihologie
Bd. Vasile Pârvan nr. 4
300223 TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-320
Fax: +40 0256-592-134
secretariat.fsp@e-uvt.ro
www.fsp.uvt.ro

Ştiinţe Politice, Filosofie şi
Ştiinţe ale Comunicării
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223
TIMIŞOARA, jud. Timiş
Tel: +40 0256-592-132
Fax: +40 0256-592-307
secretariat.pfc@e-uvt.ro
www.pfc.uvt.ro

Departamente

Conducerea

Muzică şi actorie

Decan:
Prof. univ. dr.
Violeta Simona ZONTE
(violeta.zonte@e-uvt.ro)
Prodecani:
Lect. univ. dr.
Ioana IUGA
(ioana.iuga@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr. habil.
Adrian KOREK
(adrian.korek@e-uvt.ro)

Asistenţă socială
Psihologie
Sociologie
Ştiinţe ale educaţiei

Decan:
Conf. univ. dr.
Irina MACSINGA
(irina.macsinga@e-uvt.ro)
Prodecani:
Conf. univ. dr.
Theofild LAZĂR
(theofil.lazar@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Marius LUPȘAMATICHESCU
(marius.matichescu@e-uvt.ro)
Conf. univ. dr.
Mihai PREDESCU
(mihai.predescu@e-uvt.ro)

Filosofie și științe ale
comunicării
Științe politice

www.osut.ro

Decan:
Lect. univ. dr.
Alexandru JĂDĂNEANȚ
(alexandru.jadaneant@e-uvt.ro)
Prodecani:
Asist. univ. dr.
Raluca COLOJOARĂ
(raluca.colojoara@e-uvt.ro)
Lect. univ. dr.
Ioan BUS
(ioan.bus@e-uvt.ro)
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InfoCentru Studențesc
Studenții pot apela la sprijinul InfoCentrului Studențesc și al celorlalte
structuri de conducere după un program prestabilit, numit program de lucru cu
studenții sau poate fi contactat prin adresa info@e-uvt.ro.
Programul de lucru al fiecărui InfoCentru Studențesc, al celorlalte structuri
de conducere, dar și al bibliotecii și al casieriei poate fi găsit la link-ul următor:
https://osut.ro/informatii-utile/.
InfoCentrul are 4 puncte de lucru, în 4 sedii diferite ale UVT, care
funcţionează de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, astfel:
• sediul central UVT (pentru studenții următoarelor facultăți: Facultatea de
Chimie, Biologie Geografie - Departamentul de Geografie, Facultatea de
Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Sociologie
și Psihologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării);
• sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (pentru studenții
Facultății de Chimie, Biologie, Geografie - Departamentul de BiologieChimie, respectiv ai Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor);
• sediul Facultății de Drept (pentru studenții Facultății de Drept);
• sediile Facultății de Arte și Design și Facultății de Muzică și
Teatru (4 ore/zi într-o locație, 4 ore/zi în cealaltă locație).
Programul de lucru al fiecărui InfoCentru Studențesc, al celorlalte structuri
de conducere, dar și al bibliotecii și al casieriei poate fi găsit la link-ul următor:
https://osut.ro/informatii-utile/
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Conducerea Universității de
Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA - Rector;
Prof. univ. dr. Florin Alin SAVA - Prorector responsabil cu strategia de cercetare,
dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă;
Prof. univ. dr. Cosmin ENACHE - Prorector responsabil cu strategia financiară și
de digitalizare;
Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU - Prorector responsabil cu strategia
academică și relația cu studenții;
Conf. univ. dr. Cristina CHEVEREȘAN - Prorector responsabil cu strategia de
internaționalizare și diaspora;
Prof. univ. dr. Florin MOȚIU - Prorector responsabil cu dezvoltarea patrimoniului
și a investițiilor strategice ale UVT;
Prof. univ. Flavia BARNA - Prorector responsabil cu parteneriatele instituționale
și comunitatea de Alumni;
Prof. univ. dr. Dana PETCU - Director Consiliul de Studii Universitare de Doctorat
(CSUD);
Ec. dr. Laurențiu Nicolae GEORGESCU - Director General Administrativ.

www.osut.ro
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Conducerea Universității de
Vest din Timișoara
Departamentele Universității de Vest din Timișoara
Fiecare universitate își poate înființa o serie de departamente
administrative sau de suport care să ajute la buna desfășurare a activităților. Printre
departamentele UVT putem enumera departamente strict administrative, structuri
organizatorice de specialitate, precum și departamente de suport ale procesului
educațional.
-

A. Departamente și organizare administrativă
Cancelaria Rectorului;
Secretariat general;
Direcția Generală Administrativă (DGA);
Departamentul Evidență patrimoniu, Achiziții și Monitorizare investiții;
Departamentul Economic-Financiar;
Serviciul Administrativ;
Serviciul Social;
Departamentul Resurse Umane;
Serviciul IT&C;
Serviciul Digitalizare și Analiză date;
Departamentul Relații Internaționale;
Departamentul Accesare și Implementare Proiecte;
Departamentul Cercetare Științifică și Creație Universitară;
Departamentul Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional;
Departamentul pentru Relația cu Mediul Socio-Economic și Alumni;
Departamentul pentru Relația cu Mediul Preuniversitar;
Tipografie.

-

B. Structuri organizatorice de specialitate
Corp Control Intern
Biroul Juridic
Birou Audit Public Intern
Centrul de Politici Publice

C. Departamente de suport al procesului educațional
Din această multitudine de departamente, cele care desfășoară activități
ce influențează în mod direct calitatea vieții studențești sunt:
•

Serviciul Social
are ca obiectiv general gestionarea și administrarea eficientă a spațiilor de
cazare ce fac parte din patrimoniul universității;
- este situat în camera 138 a sediului principal UVT.
-
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Conducerea Universității de
Vest din Timișoara
•

Serviciul Administrativ
are ca obiectiv general gestionarea, formarea și administrarea eficientă a
întregului patrimoniu al universității, compus din: terenuri, clădiri, spații
de învățământ, spații de cercetare și practică, precum și spații cu altă
destinație;
- este situat în camera 141 a sediului principal UVT.

-

•

•

•

•

•

Departamentul pentru Managementul Calității
coordonează activități ale facultăților și ale programelor de studii care sunt
convergente cu solicitările legale ce vizează asigurarea și evaluarea calității
în învățământul superior;
- este situat în camera 603 al sediului central UVT.
-

Departamentul de Relații Internaționale
susține activitățile din cadrul UVT orientate în direcția îndeplinirii obiectivelor
strategice de internaționalizare ale universității ca instituție de învățământ
superior și cercetare de renume la nivel național, regional, european și
global;
- este situat în camera 155B a sediului central UVT.
-

Serviciul IT&C
urmărește asigurarea cât mai extinsă, accesibilă și eficientă a facilităților IT&C
pentru toți utilizatorii din cadrul UVT (studenți, cadre didactice, personal
administrativ, management academic și administrativ) în vederea asistării
electronice a activităţii acestora în cadrul UVT şi în acord cu obiectivele
fiecărei categorii de utilizatori;
- este situat în camera 150 a sediului central UVT.
-

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
furnizează și gestionează programe de dezvoltare a competențelor
profesionale pentru studenții și absolvenții învățământului superior și pentru
cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior;
- secretariatul este situat în camera 106 a sediului central UVT.
-

-

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
organizează sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor
transversale ale studenților și realizează studii și analize periodice privind
abandonul universitar.

www.osut.ro
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OSUT, încântați de cunoștință!
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din
Timișoara (OSUT) este singura organizaţie sindical-studenţească
constituită la nivelul Universităţii de Vest din Timişoara, înfiinţată în
27 martie 1990, cu o experienţă de peste 30 de ani, fapt ce o face
cea mai reprezentativă organizaţie a universităţii şi, totodată, un
punct de reper pentru toate organizațiile studenţeşti din ţară.
Scopul OSUT este de a reprezenta interesele comune ale studenților și
de a stimula participarea acestora la actul educațional, la viața socială, economică și
culturală. Organizația reprezintă un mediu asociativ de tineret, mediu în care orice
student are șansa de a se exprima și de a-și pune ideile în practică.

Proiectele OSUT
StudentFest - studentfest.ro
StudentFest este cel mai mare festival studențesc de artă și cultură din SudEstul Europei. Festivalul are ca scop principal crearea unui mediu propice tinerilor artiști
pentru a se exprima și a se promova continuu, acesta reprezentând o adevărată rampă
de lansare de-a lungul anilor. În decursul edițiilor încheiate, festivalul a avut peste 15.000
de participanți și artiști ce au transmis mai departe povestea StudentFest.

Abecedarul Carierei - abc.osut.ro
Abecedarul Carierei vine în întâmpinarea studenţilor dornici să îşi dezvolte
abilităţile profesionale şi personale. Proiectul are în componență 3 secțiuni: Economia
de la A la Noi, ABC-ul Angajării, Antreprenoriatul de la A la Tine. Acesta propune o serie
de workshopuri din cele 3 domenii de actualitate: economie, angajabilitate, respectiv
antreprenoriat.

ITFest Timișoara - itfest.ro
ITFest este un proiect care se concentrează pe domeniul IT, având ca scop
crearea unui mediu în care tinerii să se poată exprima prin intermediul unor metode
aliniate tendințelor viitorului. În cadrul proiectului se desfășoară și iCONical care este
una din puținele convenții geeky din România. Pe lângă tradiționalul concurs de cosplay,
iCONical ascunde multe alte secrete, precum campionate de e-sports, conferințe și
personalități cunoscute.
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OSUT, încântați de cunoștință!
Balul bobocilor
Balul Bobocilor UVT este un eveniment social-cultural organizat la începutul
fiecărui an universitar și este o primă ocazie pentru boboci să se integreze cât mai bine în
mediul studențesc
Deoarece este datoria noastră să fim alături de cei din anul I, organizarea balului
a devenit deja o tradiție pentru OSUT.
Deși studenții din primul an de studii se află în centrul de în centrul de interes al
acestui eveniment, proiectul este destinat tuturor membrilor comunității studențești din
universitatea noastră.

West Summer University - wsu.osut.ro
West Summer University este o universitate de vară care urmărește facilitarea de
informații a peste 20.000 de elevi din România, Republica Moldova și Serbia în legătură cu
programa facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara și prezentarea mediului
universitar pentru un număr de peste 300 de elevi, pe perioada a două săptămâni, având
ca scop diminuarea abandonului școlar, dar și informarea elevilor indeciși în privința
facultății pe care doresc să o urmeze.

Democrația în UVT

În cadrul Democrației în UVT se desfășoară alegerile pentru studenții care
urmează să ne reprezinte în structuri de conducere precum Senatul universitar și Consiliile
facultăților, precum și pentru șefii de cămine.

Pe cine reprezentăm?

•
•
•
•

OSUT reprezintă 15.000 de studenți, pe care îi sprijină prin mijloace specifice:
proiecte de tineret axate pe integrarea studenților în societatea românească sub toate
aspectele ei (economic, social, cultural, artistic etc.);
sprijinirea studenților și a inițiativelor acestora în domeniul universitar;
rezolvarea problemelor cu care studenții se confruntă în mod direct (burse, tabere,
cămine etc.);
acțiuni sindicale, lobby și negocieri cu organele competente pentru soluționarea
problemelor studențești.

OSUT este membră:

www.osut.ro
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Procesul Bologna
Procesul Bologna a fost lansat odată cu Declarația de la Bologna,
semnată de către miniștrii educației din 29 de țări europene cu ocazia Conferinței
Confederației Rectorilor, care a avut loc la Bologna în perioada 18-19 iunie 1999,
și este cel mai amplu proces de reformă a învățământului superior întreprins
vreodată, nu doar datorită numărului mare de state participante (48 actualmente,
deși inițial erau doar 29), ci și datorită schimbărilor majore pe care le presupune.
Scopul Procesului Bologna a fost de a crea un Spațiu European al
Învățământului Superior (SEIS/EHEA), bazat pe cooperarea internațională și
schimbul între comunități academice. Spațiul European astfel clădit:
• va facilita mobilitatea studenților, a absolvenților și a personalului academic;
• va pregăti studenții atât pentru carieră, cât și pentru viața de cetățeni activi
implicați în societate;
• va fi un suport pentru dezvoltarea personală;
• va oferi acces liber la învățământ de calitate, precum și oportunitatea de a alege
locațiile formării profesionale ale studenților.
În prezent, SEIS a fost creat, iar statele membre ale Procesului Bologna
promovează un învățământ superior de înaltă calitate, bazat pe principii
democratice și libertate academică, sprijinind dezvoltarea personală a studenților.
Principiile promovate de Procesul Bologna sunt: mobilitatea
internațională a cadrelor didactice și a studenților, autonomia universităților,
participarea studenților în guvernarea învățământului superior, învățământul
superior ca responsabilitate publică și dimensiunea socială.
Printre cele mai importante linii de acțiune amintim:
- Cadrul calificărilor/Învățământ superior structurat pe 3 niveluri de studiu:
licență (3-4 ani), masterat (1-2 ani), doctorat (3 ani).
- Sistem european de credite transferabile (ECTS):: permite echivalarea studiilor
efectuate la mai multe unități de învățământ superior.
- Angajabilitate
- Învățământ centrat pe student - caracterizat prin metode inovative de
predare, care au drept scop promovarea învățării prin comunicare cu profesorii
și cu alți studenți implicați în procesul de învățare, metode prin care studenții
sunt considerați participanți activi la propria învățare, dezvoltându-le abilități
transferabile, cum ar fi soluționarea problemelor, gândirea critică și gândirea
reflexivă;
- Mobilități - ale studenților, a personalului didactic și al celui administrativ în
interiorul SEIS;
- Asigurarea calității - se referă la toate politicile, procesele și acțiunile create să
se asigure că instituția, programele și calificările întrunesc și mențin standarde
specifice legate de educație, suport financiar și infrastructură;
- Creșterea finanțării învățământului superior;
- Învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning).
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Studii
Program de studii
Programul de studii constă în totalitatea activităților de proiectare,
organizare, conducere și realizare efectivă a predării, învățării și cercetării dintr-un
domeniu care conduce la obținerea unei calificări universitare.
Programele de studii se diferențiază în funcție de:
- nivelul calificării universitare: licență, masterat, doctorat;
- forma de învățământ: cu frecvență (IF), cu frecvență redusă (IFR), la distanță (ID);
- domeniul de specializare a cunoașterii, conform cu diviziunea academică a
cunoașterii și cu diviziunea profesională a muncii.
UVT organizează programe de studii universitare atât la forme de
învățământ cu frecvență (licență, masterat, doctorat), cât și cu frecvență redusă
(licență, masterat) sau la distanță (licență).
Pentru mai multe detalii cu privire la învăţământul cu frecvenţă redusă şi
la distanţă, puteţi accesa următorul link: https://decidd.uvt.ro/
O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la
cel mult două programe de studii, dintre care doar la unul pe locuri finanțate
de la bugetul statului, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente
doveditoare, de o reducere de 50% a taxei de şcolarizare pentru programul de
studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii
sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la
fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii
care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la
Universitatea de Vest din Timișoara, finanţat total sau parţial de la bugetul de stat,
se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică
o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțite de documente
doveditoare și depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului
universitar.
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Contract de studii, contractul disciplinelor
Calitatea de student se dobândește în urma concursului de admitere
organizat, a ocupării unui loc eligibil și a semnării contractului de studii.
Contractul de studii este contractul educațional încheiat între student
și Universitatea de Vest din Timișoara, reprezentată prin rector și se semnează în
primele zile ale activității didactice, de către student și de către decanul facultății,
prin delegare. În cadrul acestuia sunt stipulate toate drepturile pe care studenții
le au în raport cu universitatea, dar și obligațiile pe care un student trebuie să și
le însușească pentru a finaliza studiile. În momentul în care nu sunt respectate
îndatoririle oricăreia dintre părțile semnatare, contractul este suspendat, iar
prevederile acestuia nu mai au efect (ex.: în cazul în care studentul nu își achită
taxa de studiu anuală în termenele tranșelor stabilite de contract, acesta nu mai
poate participa în sesiunile de examene).
Anexa aferentă Contractului de studii, respectiv Contractul disciplinelor,
se semnează la începutul fiecărui an universitar. Aceasta conține lista disciplinelor
cu creditele aferente, pe care studentul se obligă să le urmeze și care stă la baza
stabilirii obligațiilor financiare ale studenților.
Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii
la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului
universitar.

Carnetul de student
La începutul primului an de studii, universitatea eliberează două
documente importante pentru studenția ta: carnetul de student și legitimația
de student. Carnetul de student îți servește ca act de identitate în toate situațiile
în care se cere să se facă dovada calității de student (la muzee, la eliberarea
rețetelor medicale etc.). Pentru a rămâne valabil după eliberare, este obligatoriu
să-l prezinți la începutul fiecărui an universitar la InfoCentrul Studențesc, pentru
a fi vizat. Legitimația de student asigură gratuitatea studenților români/străini
înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de ciclul de studii,
în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, la transportul
feroviar intern,, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe
tot parcursul anului calendaristic. Aceasta se prezintă în momentul achiziționării
biletului, alături de cartea de identitate.
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Plan de învățământ
Planul de învățământ include toate disciplinele care contribuie la
obținerea unei calificări universitare, repartizate succesiv pe ani de studii și cu
ponderi exprimate în credite de studiu de tipul ECTS.
Planurile de învățământ aferente programelor de studii sunt documente
oficiale care valorifică structura de organizare a sistemului de învățământ,
conținând informații despre:
- numărul maxim de ore necesar instruirii școlare;
- discipline de învățământ studiate pe niveluri/trepte școlare;
- succesiunea obiectelor de învățământ pentru fiecare an școlar;
- numărul de ore pe săptămână rezervat fiecărui obiect de învățământ;
- ofertele de educație nonformală.
Planurile de învățământ aferente fiecărui program de studiu sunt disponibile pe
site-urile facultăților.

Fișa disciplinei
Fișa disciplinei este un document în care sunt prevăzute temele care
urmează a fi studiate în cadrul unei discipline din planul de învățământ. Aceasta
conține informații despre: repartizarea tematicilor, orele alocate, metodele și
mijloacele de predare, sistemul de evaluare, standarde de promovare a disciplinei
respective, standardele minime privind frecvența. Fișa disciplinei este publică și
trebuie afișată pe site-ul facultății, precum și prezentată în cadrul primului curs al
unei discipline.

Obligatoriu/opțional/facultativ și complementar
Disciplinele obligatorii sunt cele impuse prin planul de învățământ.
Disciplinele opționale sunt alese dintr-un număr mai mic sau mai mare
de discipline, iar acestea devin obligatorii odată cu alegerea făcută. Disciplinele
obligatorii și opționale cumulează împreună cele 30 de credite aferente unui
semestru.
Disciplinele facultative nu te obligă la frecventarea cursurilor sau la a fi
prezent la examene. Acestea nu te ajută să promovezi anul, însă îți pot oferi șansa
de a te dezvolta pe mai multe planuri.
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Disciplinele complementare sunt discipline care generează competențe
transversale pentru studenții de la alte domenii de studii. Acestea au alocate 2 sau
3 credite, fiecare student putând să își personalizeze traseul de învățare. Creditele
aferente acestor discipline sunt incluse de asemenea în cele 30 de credite alocate
unui semestru.

Creditele ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Sunt asociate disciplinelor din planul de învățământ și reprezintă volumul
de muncă ce trebuie alocat pentru promovarea respectivei discipline, un credit
transferabil echivalând cu minimum 25 de ore și maximum 30 de ore de activitate
globală (interacțiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea
unor materiale specifice (referate, eseuri, traduceri, consultații, pregătire
individuală pentru evaluare etc.).
Creditele alocate unei discipline prin planul de învățământ sunt dobândite
de student în urma obținerii notei minime 5 sau a calificativului admis la evaluarea
cunoștințelor și reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însușirea
unei discipline, sub toate aspectele: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte,
practică, teme, studiu individual etc.

Evaluarea
În fiecare an universitar se organizează 3 (trei) sesiuni de examene
ordinare pentru fiecare semestru, dintre care două sesiuni sunt gratuite (aferente
fiecărui semestru) și o sesiune cu taxă (aferentă ambelor semestre), conform
structurii anului universitar aprobată de Senatul UVT. Pentru examenele susținute
în sesiunea cu taxă, studentul va achita taxa stabilită de Senatul UVT în acest
sens cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilită prin structura anului
universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare.
Lista studenților care și-au îndeplinit obligația de plată și care au astfel dreptul
de a susține examenele în această sesiune se va transmite cadrelor didactice
titulare ale disciplinelor de către Centrul de Gestiune a Școlarității cu cel puțin o
zi lucrătoare înainte de data în care este programat examenul.
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Evaluarea dobândirii rezultatelor așteptate ale învățării de către studenți
se face pe întreg parcursul studiilor, în cadrul tuturor activităților didactice
desfășurate, precum și prin examene care se susțin în sesiunile stabilite prin
structura anului universitar, în conformitate cu fișa disciplinei.
Nota finală a unui student la o disciplină poate fi compusă din notele pe care
acesta le primește în timpul semestrului, la seminar sau laborator și din nota de
la examenul final.
Notarea răspunsurilor studentului la orice formă de evaluare se face cu
note de la 1 la 10. Nota finală pentru fiecare disciplină se exprimă printr-un număr
întreg, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri, stabilite prin fișa
disciplinei, anumite forme de evaluare pot fi notate cu admis / respins. Nota finală
a fiecărei discipline va fi stabilită ținând cont de rezultatele obținute de studenți
la toate formele de evaluare derulate pe parcursul semestrului și în sesiunea de
examene, printr-o modalitate detaliată prin fișa disciplinei. Numărul de puncte de
credit obținute se calculează înmulțind nota primită cu numărul total de credite
aferent disciplinei.
În primele două săptămâni de activitate didactică (la începutul fiecărui
semestru), fiecare cadru didactic își va prezenta modalitățile de evaluare conform
Fișei disciplinei, cerințe pe care nu le poate modifica pe parcursul semestrului
decât cu acordul prealabil al studenților.
Examenele pot fi atât scrise, cât și orale. Programarea examenelor
se stabilește sub coordonarea decanului facultății, în urma consultării cu
reprezentanții studenților, cu cadrele didactice titulare și secretariatul și sunt
anunțate cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea sesiunii de examen.
Examenele se susțin în fața cadrului didactic titular al disciplinei, asistat de cadrul
didactic care a condus seminarele sau lucrările practice sau de un alt cadru
didactic de specialitate. Cataloagele vor fi semnate de ambele cadre didactice și
se depun la secretariatul facultății în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
susținerea examenului.
Cataloagele pot fi semnate și depuse la secretariat inclusiv electronic,
dacă cadrele didactice dețin o semnătură electronică autorizată. Fiecare examen
se susține în prezența a două cadre didactice, precum și a cel puțin trei studenți
(mai puțin în situația în care sunt mai puțini studenți înscriși la examenul respectiv).
Ambele cadre didactice participă la procesul de evaluare a rezultatelor învățării
dobândite de studenți.
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Se va ține cont, și se va încerca, în limita posibilităților, ca în prima sesiune
de examene aferentă fiecărui semestru, în cazul fiecărei grupe, între două
examene consecutive să existe un interval de cel puțin trei zile între ele. Examenele
pentru fiecare disciplină se susțin în sesiunea de examene. Studentul nu se poate
prezenta la același examen de două ori în aceeași sesiune de examene.
În cazul în care studenții nu sunt mulțumiți de nota primită, aceștia pot
depune contestație la InfoCentrul Studențesc, în termen de cel mult 48 de ore
de la aflarea notei. În cazul examenelor orale, nu se pot face contestații. Studenții
care încearcă să promoveze examenele prin fraudă vor fi exmatriculați.

Promovabilitatea
Un student poate promova în anul al doilea de studiu dacă a obținut
la disciplinele obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite aferente anului
universitar în curs și se consideră integralist dacă a obţinut minimum 60 de credite
pe anul în curs la disciplinele obligatorii şi opţionale.
Pentru a promova în ultimul an de studiu, studentul trebuie să dețină
cel puțin 90 de credite la finalul anului II de studiu (anul I plus anul II) pentru
ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite. Pentru ciclul de studii
universitare de licență cu 240 de credite, pentru a promova în următorul an de
studiu, studentul trebuie să dețină cel puțin 90 de credite la finalul anului II de
studiu (anul I plus anul II) și 150 de credite la finalul anului III de studiu (anul I plus
anul II plus anul III).
Facultățile din UVT au repartizat acest număr minim de credite după cum
urmează:
• FAD – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);
• CBG – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a
putea promova în anul 3;
• Drept – pentru a promova în anul II trebuie să obții minim 45 de credite la
disciplinele obligatorii din anul I, pentru a promova în anul III trebuie să obții
cel puțin 90 de credite (anul I - integralist, iar anul II minim 30 de credite la
disciplinele obligatorii și opționale), iar pentru a promova în anul IV trebuie să
obții cel puțin 150 de credite (integralist în anul I și II și minim 30 de credite în anul
III la disciplinele obligatorii și opționale);
• FEAA – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);
• FEFS – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);
• Fizică – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a
putea promova în anul 3;
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• FLIT – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a
putea promova în anul 3, iar pentru studenții de la Teologie – 150 credite în total,
anul 1, 2 și 3, pentru a putea promova în anul 4;
• FMI – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);
• FMT – Pentru specializările cu durata de studii de 3 ani: anul 1 (30 credite), anul
2 (60 credite); Pentru specializările cu durata de studii de 4 ani: anul 1 (30 credite),
anul 2 (60 credite), anul 3 (60 credite);
• FSP – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a
putea promova în anul 3;
• PFC – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a
putea promova în anul 3.

Restanțe
În cursul unui an universitar studenții UVT au dreptul la 2 sesiuni de
examinări în regim gratuit și la o sesiune în regim cu taxă. Neprezentarea la un
examen duce la consumarea unei oportunități gratuite de susținere a examenului.
În cazul în care studenții au examene restanțe din anii universitari
precedenți, aceștia au posibilitatea să aleagă între DOUĂ VARIANTE:
Prima posibilitate constă în recontractarea disciplinei restante, în primele
10 zile lucrătoare de după începerea anului universitar, prin semnarea unui act
adițional la contractul de studii aferent anului său de studiu și achitarea unei taxe,
care se calculează astfel: (taxă de studiu/60)*numărul de credite al disciplinei.
Studenții care optează pentru această variantă au din nou dreptul de a susține
examenul la disciplina respectivă de 2 ori gratuit în cele 2 sesiuni aferente
respectivului an universitar și NU au vreo obligație de frecvență la cursurile,
seminariile sau activitățile de laborator ale disciplinei respective (excepție făcând
cazul în care aceștia nu au putut susține examenul la disciplina respectivă din
cauza numărului insuficient de prezențe), dar au dreptul de a participa la acestea.
De asemenea, studenților le sunt recunoscute activitățile de seminar sau laborator
îndeplinite/promovate în anul/anii universitari precedenți. Studenții trebuie să
refacă activitățile de laborator/seminar doar dacă NU le-au îndeplinit/promovat
în anul/anii universitari precedenți, când au studiat respectivă materie.
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SAU
A doua posibilitate constă în prezentarea direct la examen, în sesiunile
A-I, B-I, A-II, B-II și C stabilite prin structura anului universitar, fără vreo recontractare,
doar prin depunerea în prealabil a unei cereri la secretariatul facultății de care
aparține studentul și achitarea unei taxe de 100 lei/examen. Studentul se poate
prezenta la un examen de ori de câte ori e necesar, în sesiunile respective (B-I, B-II
sau C), achitând aceeași taxă pentru fiecare prezentare.

Recontractări
Dacă studentul nu are îndeplinite standardele minime ce decurg din
fișa disciplinei nepromovate (frecvență, lucrări, laboratoare etc.), care să-i permită
prezentarea la examen, recontractarea impune refacerea tuturor activităților de
instruire prevăzute în fișa disciplinei și presupune încă două prezentări gratuite la
examen.
Recontractarea unei discipline se face prin depunerea unei cereri în
primele 10 zile de la începutul anului universitar și achitarea taxei aferente ((taxă
de studiu/60)*numărul de credite al disciplinei ), iar disciplină va fi trecută în
Contractul disciplinelor.

Măriri de note
Studenții care își doresc reexaminarea în vederea măririi unei note, pot
beneficia gratuit de acest lucru (3 măriri/semestru, respectiv 6/an), conform
Regulamentului de activitate profesională a studenților. Nota se modifică numai
în cazul în care se obține o notă mai mare decât cea inițială. Nu se admit susțineri
de examene de mărire a notelor la discipline studiate în anii precedenți, iar
examinarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. Examenele de mărire de
notă se desfășoară în sesiunea B aferentă fiecărui semestru, respectiv în sesiunea
C (dacă studentul nu și-a consumat cele 3 măriri aferente fiecărui semestru), în
regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenți la InfoCentrul Studențesc,
printr-un formular specific completat cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea
datei stabilite pentru examenul de mărire de notă. Notele obținute la examenele
de mărire de notă se iau în calculul mediilor de burse, cazare (cu excepţia măririlor
din sesiunea C) și la reclasificarea anuală taxă/buget.
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Media ponderată
Media ponderată este cea care se ia în considerare la acordarea burselor
sau reclasificarea studenților în regim cu taxă/fără taxă. Aceasta diferă de media
aritmetică și se calculează astfel:
- pentru fiecare disciplină obligatorie și opțională, se calculează produsul dintre
nota obținută și numărul de credite aferente disciplinei respective (dacă o
disciplină nu este promovată, se consideră nota 0);
- se face suma dintre aceste produse, iar rezultatul se împarte la numărul total de
credite aferente unui an universitar (60), obținându-se astfel media ponderată.

Reclasificări buget/taxă
Înainte de începerea fiecărui an universitar se face o reclasificare a
studenților pentru fiecare specializare în parte, fiind luate în considerare inclusiv
examenele susținute în sesiunea C. Astfel, un student care în anul anterior se află
pe un loc cu taxă poate să ajungă pe un loc fără taxă și viceversa.
Clasamentul se face prin ordonarea descrescătoare a mediilor ponderate.
În caz de egalitate, criteriul de departajare va fi numărul total de credite obținut,
incluzând și disciplinele facultative de această dată. Lista cu reclasificări trebuie
afișată cu cel puțin zece zile înaintea începerii unui nou an universitar.
Un student poate studia în regim bugetat doar pe o perioadă legală a
ciclului universitar (6-8 semestre pentru ciclul de licență și 4 semestre pentru ciclul
de masterat).

Orar
La UVT, un semestru durează 14 săptămâni, iar anumite activități de
predare se pot desfășura doar o dată la două săptămâni. Astfel unele grupe
vor participa la respectiva activitate în săptămânile pare (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14),
iar alte grupe în săptămânile impare (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Aceste informații vor
fi disponibile și în orarele afișate pe site-ul fiecărei facultăți sau la avizier. De
asemenea, la unele programe de studii, anumite materii pot fi parcurse în sistem
modular (concentrate într-o perioadă mai scurtă de timp). Durata activităților de
predare este, de regulă, de 90 de minute începând cu ora 8.00, cu pauze de 10
minute.
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Curs/seminar/laborator
Cursurile sunt susținute de profesori, conferențiari și lectori și, în cadrul
acestora, sunt prezentate aspectele teoretice ale disciplinei respective. La cursuri
participă, de regulă, toți studenții dintr-un an sau de la o specializare, respectiv
serie.
Seminarele și laboratoarele sunt susținute de asistenți și lectori,
reprezentând partea aplicativă a cunoștințelor teoretice dobândite la cursuri.
Aici participă doar studenții unei grupe/subgrupe, iar interacțiunea profesor student poate fi mult mai amplă. De reținut este faptul că activitățile realizate în
cadrul seminarelor și laboratoarelor pot reprezenta condiții de intrare în examen
și sunt luate în considerare ca parte a notei finale (vezi criteriile din fișa disciplinei
aferente).

Disciplina Educație Fizică și Sport
Disciplina Educație Fizică și Sport are caracter obligatoriu, pe o durată de
patru semestre, timp de o oră pe săptămână. Pentru a beneficia de gratuitatea
acestui curs, studenții trebuie să opteze pentru disciplina respectivă în primii doi ani
universitari. Neîndeplinirea numărului necesar de prezențe solicită recontractarea
ulterioară a materiei. Creditele dobândite în urma parcurgerii acestei discipline
(un credit/semestru) se vor adăuga suplimentar la cele 60 de credite obligatorii/
an. Disciplina Educație Fizică și Sport se va finaliza cu o evaluare pe bază de
calificativ, de tipul „admis/respins”. Astfel, evaluarea la această disciplină nu se
va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale sau la promovarea unui
an universitar, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de
învățare al oricărui student din UVT (pentru a putea susține examenul de finalizare
de studii).
Studenții UVT au la dispoziție o gamă largă de sporturi din care pot
alege. Înscrierea la sportul dorit se face prin prezentarea la cursul respectiv,
studenții trebuind să prezinte o adeverință medicală care să ateste faptul că sunt
apți pentru activități sportive.
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Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Studenții au dreptul de a evalua în fiecare semestru activitatea cadrelor
didactice și calitatea cursurilor/seminarelor/laboratoarelor. Practic, este momentul
când studenții le dau note cadrelor didactice.
Pentru această evaluare, studenții vor primi la finalul fiecărui semestru o
grilă de evaluare (în format fizic sau online), pe care trebuie să o completeze.
Fiecare răspuns al studenților este anonim. Recomandăm completarea acestor
grile cu multă seriozitate, pentru că în funcție de concluziile obținute în urma
centralizării lor se pot lua măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea calității
procesului educațional.

An>Serie>Grupă>Subgrupă
Pentru optimizarea activităților de predare, studenții înscriși la un program
de studii vor fi împărțiți în: an de studiu (toți studenții înscriși la programul
respectiv într-un an anume), serie (divizare a studenților dintr-un an), grupă și
subgrupă (cea mai mică formulă de lucru, ea poate varia ca număr de studenți
în funcție de specificul fiecărei facultăți). Nu la toate facultățile se întâlnesc toate
subdiviziunile, unele dintre ele putând lipsi. Această împărțire are atât rolul de
a facilita transferul informațiilor dinspre facultate spre studenți și invers, cât și
de a organiza activitatea de predare într-un mod accesibil printr-o identificare
rapidă a studentului cu propria formație de lucru, cu scopul parcurgerii cu mai
mare ușurință a orarului. În funcție de numărul de studenți înscriși la respectivul
program de studii, la activitățile de predare de tip curs va participa tot anul sau
toată seria, în timp ce seminarele și laboratoarele se vor desfășura cu fiecare
grupă sau subgrupă în parte. Această divizare a studenților se face de cele mai
multe ori alfabetic și nu se acceptă transferuri între grupe/serii, decât în cazuri
bine motivate.
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Prezența la activitățile didactice
Dacă în liceu erai sancționat la fiecare 10 absențe nemotivate, la facultate
sunt stabilite anumite procente minime de prezențe, procentaje care diferă în
funcție de activitățile didactice (activități aplicative - laboratoare, lucrări practice,
practică., activități de seminar și activități de curs și care se regăsesc în Codul
drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea
profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din
Universitatea de Vest din Timișoara.
Pentru studenții care sunt angajați (și fac dovada printr-un document tip
pus la dispoziție de UVT), precum și pentru studenții care fac dovada medicală a
incapacității de a frecventa activitățile didactice prezența la activitățile de curs și
seminar poate fi redusă la 50% din procentele minime, cu aprobarea decanului
facultății. În cazul în care studentul nu îndeplinește standardele minime privind
frecvența la orele de curs, respectiv obligațiile privind frecvența și îndeplinirea
activităților aplicative, așa cum sunt ele specificate în fișa disciplinei, nu va putea
susține examenul la disciplina respectivă în acel an academic, fiind necesară
recontractarea disciplinei într-un an academic ulterior și refacerea activităților
aferente.
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Comisia de etică și deontologie universitară
Comisia de etică și deontologie profesională a UVT supraveghează
aplicarea Codului de etică și deontologie profesională universitară al UVT.
Comisia analizează și soluționează abaterile de la etica și deontologia universitară,
pe baza sesizărilor sau prin autosesizare.
Orice student poate adresa sesizări acestei comisii în cazul în care
observă abateri din partea unui membru al comunității academice UVT (cadru
didactic sau personal auxiliar), identitatea autorului putând fi confidențială.
Date de contact: comisie.etica@e-uvt.ro
Președinte Comisie de etică și deontologie universitară UVT:
Prof.univ. dr. Mihaela-Alida TOMIȚĂ - mihaela.tomita@e-uvt.ro
Studenți, membri în comisie:
Andreea-Raluca ARGEȘEANU (reprezentant OSUT) - andreea.argeseanu@osut.ro
Darius-Dragoș ȚEPERDEL (reprezentant OSUT) - darius@osut.ro

Burse
UVT acordă burse studenților înscriși la forma de învățământ cu frecvență
(licență și masterat), în funcție de medie, conform Regulamentului privind
acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile
de studii de licență și master din UVT.
Tipurile de burse oferite sunt:
- Bursa de merit (700 lei). Se acordă exclusiv pe baza rezultatelor obținute în
semestrul/anul anterior (se ține cont și de sesiunile de restanțe/măriri de note)
sau în funcție de media de admitere pentru studenții aflați în semestrul I al
primului an de studiu (licență, masterat). Clasamentul studenților cu bursă se face
în funcție de media ponderată. Pentru a fi potențial bursier, media pe semestrul
anterior (în cazul bursei acordate pe perioada semestrului II) sau anul anterior/
media de admitere (în cazul bursei acordate pe perioada semestrului I) trebuie
să fie minim:
a) 8,00 la ciclul de studii universitare de licență în domeniile: Matematică,
Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului;
b) 8,50 la ciclul de studii universitare de masterat în domeniile: Matematică,
Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului;
c) 8,50 la ciclul de studii universitare de licență la celelalte domenii;
d) 9,00 la ciclul de studii universitare de masterat la celelalte domenii.
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- Bursa socială (620 lei). Se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de
către Comisia de acordare a burselor pe facultate, în baza actelor doveditoare
corespunzătoare. Aceasta poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a
unui semestru universitar) sau ocazional. Pot beneficia de această bursă studenții
înscriși la învățământul de zi, care îndeplinesc una din următoarele condiții: sunt
orfani ori proveniți din casele de copii sau plasament familial; suferă de dizabilități;
familia acestora a realizat în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii
un venit net lunar mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim net
pe economie. În funcție de categoria socială la care se încadrează un student,
acesta are nevoie de următoarele acte:
• copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (student, părinți, frați
minori sau frați majori aflați încă în întreținerea familiei);
• acte doveditoare privind veniturile părinților (adeverințe de la locul de muncă/
cupoane de pensie sau ajutor de șomaj/declarație notarială privind lipsa veniturilor)
obținute în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii;
• adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete
obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și
ale familiei (ambii părinți și inclusiv pentru frați majori aflați în întreținere): terenuri
agricole, păduri, chirii etc. (adeverințele sunt necesare chiar dacă persoanele în
cauză nu realizează astfel de venituri);
• documente justificative de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii,
persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale, drepturi de
autor etc.) ale studentului și ale familiei (ambii părinți și inclusiv pentru frați majori
aflați în întreținere) - adeverințele sunt necesare chiar dacă persoanele în cauză nu
realizează astfel de venituri;
• adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea familiei;
• copie după certificatul de deces al părinților (dacă e cazul), împreună cu cupoane/
adeverințe privind cuantumul pensiei de urmaș;
• copie după sentința judecătorească de divorț a părinților (dacă e cazul), împreună
cu cupoane/adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare.
Conform Art. 12 alin. 4 din Legea Educației Naționale, bursele sociale se
cumulează cu cele primite pentru performanțele universitare. Cu alte cuvinte, un
student care beneficiază de bursă socială poate beneficia în același timp și de
una dintre bursele de merit, performanță sau excelență și viceversa.
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- Bursa de performanță (800 lei). Bursa de performanță se acordă pentru a
recompensa activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive
de excepție ale studenților. Pot beneficia de bursă de performanță studenții care
se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:
a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari
medii din același an de studiu al unui program de studii;
b) au obținut performanțe științifice/artistice/sportive, inovație și brevete;
c) au obținut o medie de minim 9,50 la ciclurile de studii universitare din
domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința
Mediului, respectiv 9,80 la ciclurile de studii universitare din celelalte domenii.
- Bursa de excelență. UVT acordă anual 14 burse de excelență, prin concurs,
după cum urmează:
• Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate;
• Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională;
• Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și
organizatorice;
• 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT.
Condițiile de acordare a bursei sunt ca studenții care doresc să aplice
pentru aceste burse să fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim
9,00.
- Bursa speciale pentru olimpici. Se acordă studenților din anul I care, în calitate
de elevi în clasa a XII-a, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele
naționale și celor care au participat la olimpiadele școlare internaționale, indiferent
de disciplina de învățământ la care aceste olimpiade au fost organizate. Condiția
păstrării bursei pentru olimpici pe întreaga perioadă a anului universitar este ca
studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I, în
caz contrar studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.
- Bursa START UVT (500 lei). Bursele Start UVT se acordă din venituri proprii
extrabugetare studenților din anul I care au fost declarați șefi de promoție la
finalizarea liceului. Bursele Start UVT se acordă pe întreaga perioadă a anului
universitar, inclusiv pe perioada vacanțelor. Condiția păstrării bursei Start UVT
pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul să aibă statutul de
student integralist după încheierea semestrului I, în caz contrar, studentul nu mai
beneficiază de această bursă în semestrul II.
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- Bursa de studiu UVT. Bursa de studiu UVT se acordă din venituri proprii
extrabugetare pentru studenții de la ciclurile de studii universitare de licență
și masterat, școlarizați în regim cu taxă. Valoarea bursei de studiu UVT poate
fi: integrală, egală ca valoare cu taxa de școlarizare aferentă unui an universitar
sau parțială, egală ca valoare cu 50% din taxa de școlarizare aferentă unui an
universitar. Bursa de studiu UVT se acordă o singură dată într-un an universitar și
se compensează la data acordării, integral sau parțial, după caz, cu taxa de studiu
datorată de către beneficiarul bursei.
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Taxe universitare
Taxe pentru activitatea didactică a studenților
Taxă de înscriere (licență, continuare studii, masterat, doctorat, grad, definitivat,
ID, postuniversitare, alte cursuri) - 150 lei
Taxă de înmatriculare 150 lei
Taxă de reînmatriculare / prelungire studii 300 lei
Taxă de studiu diferențiate pe facultăți
Taxă de examinare / reexaminare (sesiunea C: disciplinele nepromovate din anii
anteriori nerecontractate; sesiuni extraordinare; examene de diferență)
100 lei / prezentare examen
Taxă de recontractare disciplină - Taxă de studiu / 60 x nr. credite aferent
disciplinei respective
Taxă de recuperare laborator/ansamblu/cvartet/sport - 15 lei / oră didactică
•
•

Taxă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență și masterat
absolvenți externi UVT - 1000 lei
absolvenți UVT care nu au susținut licența/disertația în sesiunea promoției - 300 lei
DECID - programe postuniversitare
• Cursuri cu durata de un an minim 2400 lei
• Cursuri cu durata de un semestru minim 1400 lei
• Alte cursuri minim 500 lei

Taxe de competență lingvistică
Taxă pentru obținerea certificatului de competență lingvistică – interni UVT
20 lei - Limbi străine | 20 lei - Limba română
Taxă
axă pentru obținerea certificatului de competență lingvistică – cetăţeni români
și cetateni ai țărilor membre ale Uniunii Europene
200 lei - Limbi străine | 800 lei - Limba română
Taxă pentru obținerea certificatului de competență lingvistică pentru studenții
non-UE
800 lei - Limbi străine | 800 lei - Limba română
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Taxe universitare
Taxă de procesare a dosarului de admitere pentru cetățenii non-UE - 75 euro
Taxă pentru examen selecţie (cf. Legii 60/2000) 50 lei / examen
Taxă de înscriere la concursuri pe posturi didactice
Asistent / Asistent de cercetare - 65 lei
Lector / CS III - 65 lei
Conferentiar / CS II - 175 lei
Profesor / CS I - 220 lei
DPPD
Specializare postuniversitară (modul pedgogic) nivelul I și nivelul II - 1000 lei / nivel
Programe de formare continuă - 1000 lei
Echivalare doctorat cu gr.l - 400 lei
Taxă de echivalare conf. OMECTS 5553/2011 cu modificările și completările
ulterioare - 200 lei
Taxă de înregistrare și sustinere a lucrării de gradul I - 200 lei
Taxă de arhivare acte de studii mai vechi de 5 ani - 100 lei
Taxă de eliberare acte studii în regim de urgență - 150 lei
Taxă de eliberare a duplicatelor actelor de studii - 150 lei
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Taxe de studiu
Facultatea
Facultatea de Arte
și Design

Ciclul I
(Licență)
3800 lei
(Anul I și II)
3300 lei
(Anul III)

Facultatea de Chimie,
Biologie și Geografie

3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul III)

Facultatea de Drept

4500 lei
(Anul I și II)

Cu frecvență /
frecvență redusă
Facultatea de Economie și
de Administrare a Afacerilor

3000 lei
(Anul III și IV)

Ciclul II
(Masterat)

Ciclul III
(Doctorat)

4300 lei
(Anul I și II)

6500 lei (Anul I și II)
5500 (Anul III)
5000 (Prelungire)

4000 lei
(Anul I și II)

6500 lei (Anul I și II)
5500 (Anul III)
5000 (Prelungire)

5000 lei
(Anul I)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)
5000 (Prelungire)

4000 lei
(Anul I și II)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)
7500 (Prelungire)

Cu frecvență

3500 lei (Anul I și II)
3000 lei (Anul III)

Îvățământ la distanță

3200 lei (Anul I și II)
2700 lei (Anul III)

Facultatea de Educație Fizică
și Sport

3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul II și III)

4000 lei
(Anul I)
3500 lei
(Anul II)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)

Facultatea de Fizică

3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul III)

4000 lei
(Anul I și II)

6500 lei (Anul I și II)
5500 (Anul III)
5000 (Prelungire)

Facultatea de Litere,
Istorie și Teologie

3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul III și IV)

4000 lei
(Anul I și II)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)
5000 (Prelungire)
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Taxe de studiu
Facultatea
Facultatea de Matematică
și Informatică
Facultatea de Muzică
și Teatru

Ciclul I
(Licență)
3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul III)

Toate specializările

10000 lei
(Anul I, II, III și IV)

Cu excepția:
Pedagogie muzicală

6000 lei
(Anul I, II și III)

Facultatea de Sociologie
și Psihologie
Cu frecvență

3500 lei (Anul I și II)
3000 lei (Anul III)

Îvățământ la distanță

3200 lei (Anul I și II)
2700 lei (Anul III)

Facultatea de Științe
Politice, Filosofie și Științe
ale Comunicării

3500 lei
(Anul I și II)
3000 lei
(Anul III)

Ciclul II
(Masterat)

Ciclul III
(Doctorat)

4000 lei
(Anul I și II)

6500 lei (Anul I și II)
5500 (Anul III)
5000 (Prelungire)

10000 lei
(Anul I și II)

8500 lei (Anul I și II)
7500 (Anul III)
7500 (Prelungire)

4000 lei
(Anul I și II)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)
7500 (Prelungire)

4000 lei
(Anul I și II)

7000 lei (Anul I și II)
6000 (Anul III)
5000 (Prelungire)

Studenţii din anul I (la toate ciclurile) care plătesc integral taxa de studiu
până la data de 31 octombrie 2021 beneficiază de o reducere a taxei de 10%.
Studenţii din anul II, III sau IV (la toate ciclurile), după caz, care plătesc
integral taxa de studiu până la data de 31 octombrie 2021 beneficiază de o
reducere a taxei de 5%.
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Taxe de studiu
Taxele de studii universitare se achită, în trei tranșe în anul I de studiu,
respectiv 2 tranșe în ceilalți ani, după cum urmează:
• în primul an de studii:
prima rată - 30% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până cel
târziu la data de 10.08.2021, în cazul candidaților declarați admiși în sesiunea
iulie 2021, respectiv până cel târziu la data de 24.09.2021, în cazul candidaților
declarați admiși în sesiunea septembrie 2021;
a doua rată - 20% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până cel târziu
la data de 1 noiembrie 2021;
a treia rată - 50% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până cel târziu
la data de 15 ianuarie 2022, în condițiile păstrării formei de finanțare cu taxă și
după reclasificarea studenților pe locuri cu taxă/finanțate de la bugetul de stat
de la finalul semestrului I al anului universitar 2021-2022.
• în următorii ani de studii:
prima rată - 50% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până la data
de 31 octombrie;
a doua rată - 50% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până la data
de 15 ianuarie.

www.osut.ro

45

Baza materială a UVT
Spații de învățământ, cercetări și pentru alte activități
7 corpuri imobiliare proprii:
Sediul UVT

Bd. Vasile Pârvan nr. 4
Suprafață: 26.319,10 mp
10 amfiteatre
46 săli ( 27 laboratoare)

Facultatea de Arte și Design

Facultatea de Fizică
(atașată de corpul central)
1 sală seminar
1 amfiteatru
25 laboratoare

Facultatea de Drept

Str. Oituz nr. 4
Suprafață: 6.175 mp
4 săli de curs / seminar
8 laboratoare (ateliere)

Bd. Eroilor, nr. 9A
Suprafață: 3.006 mp
4 amfiteatre
15 săli de curs / seminar
1 sală conferințe

Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor

Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie

Facultatea de Sociologie și
Psihologie

Facultatea de Muzică și Teatru
(clădire închiriată)

Str. J. H. Pestalozzi nr. 16
Suprafață: 7.652 mp
1 amfiteatru
36 săli de curs / seminar
6 laboratoare

Str. Paris nr. 1
Suprafață: 180 mp
2 săli de curs / seminar
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Str. J. H. Pestalozzi nr. 16
Suprafață: 4255 mp
5 săli de curs / seminar
8 laboratoare
Str. Renașterii nr. 24
Suprafață: 725 mp
6 laboratoare

Bd. Piața Libertății nr. 1
Suprafață: 1.569 mp
2 amfiteatre / săli de spectacol
24 săli de curs / seminar
4 laboratoare
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Bazele sportive proprii UVT

• sala pentru jocuri sportive – „Sala Mare” se află la etajul 1, în corpul de clădire
al Facultății de Educație Fizică și Sport. Are o suprafață de 537,68 mp și este trasată
și dotată cu aparatura necesară desfășurării lecțiilor la disciplinele de specialitate
(panouri de baschet, fileu de volei, fileu de tenis, fileu de badminton, mese tenis
de masă);
• sala de gimnastică – „Sala Mică” se află la parter, în corpul de clădire al Facultății
de Educație Fizică și Sport. Are o suprafață de 151,67 mp și este dotată cu aparatura
necesară desfășurării lecțiilor la disciplinele de specialitate (gimnastică, gimnastică
aerobică, gimnastică ritmică);
• terenul de handbal se află vizavi de sediul UVT (Bd. Vasile Pârvan, nr. 4). Este
un teren descoperit, din PVC special, trasat și dotat pentru jocul de handbal și
minifotbal. Dispune și de o tribună, suprafața totală a complexului sportiv fiind de
2900 mp;
• terenul de baschet se află în spatele sediului Facultății de Educație Fizică și
Sport. Este un teren descoperit, din PVC special, cu suprafața de 450 mp, fiind
trasat și dotat pentru jocul de baschet și streetball.
• sala de sport UVT (str. Popa Șapcă nr. 5) este o sală de sport de cel mai înalt
nivel, cu o capacitate de 150 de locuri pe scaune, cu suprafața de 1700 mp, dispune
de vestiare pentru sportivi și arbitri, de un cabinet medical și este dedicată pentru
sporturi precum handball, volei, basket, fotbal etc.

www.osut.ro

47

Biblioteca Centrală Universitară
„Eugen Todoran”
Complementar activității educaționale, funcționează Biblioteca Centrală
Universitară „Eugen Todoran” (BCUT).
În cadrul BCUT funcționează mai multe biblioteci filiale de facultate și
departamente: Biblioteca de arte plastice, Biblioteca de beletristică, Biblioteca de
chimie şi biologie, Biblioteca de colecţii speciale, Biblioteca de drept, Biblioteca
de educaţie fizică şi sport, Biblioteca de muzică, Biblioteca de periodice,
Biblioteca de ştiinţe economice, Biblioteca de ştiinţe exacte, ale naturii și istorie,
Biblioteca de ştiinţe politice şi sociale, Biblioteca de ştiinţe umaniste, Biblioteca
de teologie ortodoxă.
BCUT face parte din consorțiul bibliotecilor centrale universitare din
România, ceea ce îi permite să facă achiziție partajată de reviste și baze de date
științifice și să utilizeze Catalogul colectiv electronic, oferindu-le astfel utilizatorilor
posibilitatea de a accesa rapid și fondurile documentare ale bibliotecilor similare
din București, Cluj și Iași și să obțină documentele pe care le solicită.
BCUT dispune de 1.002.603 documente, din care 672.121 cărți, 6.685
titluri de publicații seriale (260.929 fascicule) și 69.553 alte unități bibliotecare. În
ultimii 15 ani, fondul de carte a crescut cu 286.192 volume, iar cel de periodice
a sporit cu 300%. Biblioteca este frecventată de 28.471 utilizatori, dintre care
27.332 interni (UVT) și 1.139 externi. Anual, aceștia împrumută, în medie, 600.000
de volume.
Editura Universității de Vest este o editură cu caracter academic,
universitar. A luat ființă în anul 2001, în baza Cartei universitare și a publicat, până
în prezent, circa 800 de titluri. Profilul cărților cuprinde o arie largă și se regăsește
în structura academică a UVT. Editura este acreditată CNCSIS și participă constant,
din 2004, la cele mai importante târguri de carte din România: Târgul de Carte
„Gaudeamus”, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune și „Bookfest”,
tutelat de Asociația Editorilor din România. A fost distinsă cu premiul „Educația”
la Târgul de Carte „Gaudeamus”, Craiova (2005) și Timișoara (2008).
Prețul legitimației de bibliotecă pentru studenții UVT este de 30 de lei
pentru un an, ulterior plătindu-se 10 lei pentru vizarea acesteia.
Orarul bibliotecii și al filialelor acesteia este disponibil pe site-ul bcut.ro
bcut.ro..
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Departamentul Pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD)
DPPD este o structură didactică și de cercetare științifică a UVT, în cadrul
căreia se asigură pregătirea specifică a studenților și a absolvenților învățământului
superior care optează pentru profesia de cadru didactic.
Departamentul se axează pe profesionalizarea în cariera didactică,
formarea inițială și formarea continuă a personalului didactic din învățământul
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și superior.
Programul de studii psihopedagogice este unic la nivel de țară,
fiind realizat în conformitate cu Ordinul de ministru OMECT nr. 4316 din
03.06.2008 (anexele).Persoanele care nu optează pentru Programul de studii
psihopedagogice prin DPPD în timpul studiilor de licență/masterat îl pot urma în
regim postuniversitar, după finalizarea studiilor, dar numai cu taxă, conform OM
4316/03.06.2008.
Conform legislației în vigoare, niciun absolvent de învățământ superior
nu poate fi cadru didactic (în învățământul preuniversitar sau universitar) fără
absolvirea cursurilor Programului de studii psihopedagogice și obținerea
Certificatului de absolvire a DPPD, Nivel I, respectiv Nivel II.
Planul de învățământ după care se desfășoară Programul de studii
psihopedagogice este aprobat de M.E.C, fiind constituit conform noilor
reglementări ale Procesului Bologna.
Certificarea pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri,
respectiv:
a) Nivelul I (inițial): le acordă absolvenţilor dreptul de a ocupa posturi didactice
în învăţământul preuniversitar - până în clasa a X-a;
b) Nivelul II (de aprofundare): le acordă absolvenților de studii universitare
dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și superior.
Secretariatul DPPD se găsește la camera 226 din sediul central UVT.
Contact: https://dppd.uvt.ro/contact/

DPPD
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Erasmus+ și alte programe
internaționale
Programul ERASMUS+ le oferă studenților din cadrul Universității de
Vest din Timișoara posibilitatea de a efectua o mobilitate de studii și/sau de
plasament la o instituție parteneră, cu care UVT are încheiat un acord bilateral.

Obiectivele programului Erasmus+:

- să le ofere studenților posibilitatea de a descoperi avantajele unei experiențe de
studiu și/sau plasament în străinătate din punct de vedere educațional, lingvistic
și cultural;
- să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificați,
deschiși și cu experiență internațională ca viitori profesioniști.
Astfel, acest program oferă:
- sprijin financiar pentru a studia într-una dintre instituțiile partenere de
învățământ superior, pe o perioadă de 3-12 luni;
- sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de plasament (practică) într-o
întreprindere sau instituție de învățământ superior pe o perioadă de 2-12 luni.
Prin intermediul programului Erasmus+, un student sau un tânăr
absolvent poate beneficia de un total de 12 luni de mobilitate (studiu și/sau
plasament) pe fiecare ciclu academic (licență/master/doctorat).

Avantaje

pe care le are un student în momentul accesării acestui program:

- Are ocazia să studieze în alt sistem educațional din Europa și nu numai, dar și să
călătorească în timpul liber;
- Cunoaște o altă țară, cultură și limbă;
- Intră în contact cu sute de alți studenți internaționali din Europa;
- Își poate realiza cercetarea pentru licență/disertație/doctorat la cele mai bune
universități/biblioteci din Europa;
- Primește un grant financiar lunar pentru costurile de subzistență;
- Poate să adauge în CV experiență pentru viitoarea sa carieră, dat fiind faptul că
angajatorii cer experiență internațională.
Perioade selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ Studii/Practică:
• Semestrul I: 27 septembrie – 15 octombrie 2021
• Semestrul al II-lea: martie 2021 - aprilie 2021
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Erasmus+ și alte programe
internaționale
Acte necesare
Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+ Studii,, studentul trebuie să
depună la secretariatul decanatului facultății sale un dosar care să cuprindă:
- Adeverință cu media anilor anteriori;
- CV;
- Scrisoare de motivație care să justifice universitatea aleasă;
- Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau
alte diplome recunoscute, nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca
parte integrantă din specializarea lor;
- Cerere către Decan (în care se menționează facultatea, secția, anul, universitatea
pentru care aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței).
Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+ Placement,, studentul
trebuie să depună la Departamentul de Relații Internaționale un dosar care să
cuprindă:
- Adeverință cu media anilor anteriori;
- CV;
- Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă;
- Dovada aprobării din partea organizației (scrisoare/e-mail de acceptare, invitație
etc.);
- Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau
alte diplome recunoscute, nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca
parte integrantă din specializarea lor;
- Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (în care se menționează
facultatea, secția, anul, organizația pentru care aplică – maxim 3 opțiuni, în ordinea
preferinței).
În cazul Universității de Vest din Timișoara, pentru a putea aplica la acest
program, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Media anilor de studiu să fie minimum 7,00;
- Studentul trebuie să fie integralist la momentul plecării;
- Criteriul lingvistic: pentru țările cu limbă de circulație europeană, este obligatorie
cunoașterea limbii țării respective; pentru celelalte țări – limba engleză (de la caz
la caz).
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Erasmus+ și alte programe
internaționale
Dacă nu are un certificat care să ateste cunoștințele sale lingvistice,
studentul poate susține un astfel de test în cadrul Facultății de Litere, Istorie și
Teologie. Înscrierile se fac la camera 228, taxa este de 20 lei și se plătește în ziua
examenului. Programarea examenelor se regăsește pe site-ul www.ri.uvt.ro
www.ri.uvt.ro..
Studenții care au sau au avut ca specializare limba respectivă sunt scutiți de orice
test.
Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute
la întoarcerea în țară, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS). Acordurile între UVT și universitățile partenere au fost stabilite tocmai
pentru că există cursuri similare la aceste instituții, fapt ce ajută la recunoașterea
studiilor studentului. În funcție de ceea ce se studiază la UVT pe perioada
mobilității, studentul va selecta discipline echivalente de la universitatea gazdă.
Pentru a facilita procesul de recunoaștere și echivalare a mobilităților Erasmus+,
Coordonatorul Departamental Erasmus+ din cadrul fiecărei facultăți din UVT
monitorizează studentul pe tot parcursul mobilității, de la momentul alegerii
disciplinelor, până la finalizarea mobilității și primirea rezultatelor acestuia.

Cuantumul bursei

Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 450 sau 500 euro/lună
(în funcție de țara de destinație aleasă de student), iar dacă studentul beneficiază
de bursă socială, la cuantumul inițial se adaugă 200 euro/lună. Pentru mobilitățile
de plasament, grantul Erasmus+ este de 650, respectiv 700 euro/lună. Dacă la
UVT studentul este beneficiarul unei burse de merit/studiu/socială, o va primi și
pe perioada mobilității.
În ceea ce privește universitatea parteneră, oferta (ce poate include
oportunități de cazare, reduceri la produse și servicii, afilierea la organizații
studențești, activități extracurriculare, costuri de viață etc.) diferă de la caz la caz și
poate fi consultată pe site-ul universității respective.
Mobilitățile pentru studenți se realizează în baza unui acord bilateral
încheiat între UVT și instituția parteneră, iar lista completă a acordurilor pentru
fiecare facultate/specializare poate fi consultată pe site-ul www.ri.uvt.ro
www.ri.uvt.ro,,
Facebookul DRI (https://www.facebook.com/international.uvt
(https://www.facebook.com/international.uvt)) sau la avizierul
facultăților.
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Erasmus+ și alte programe
internaționale
Agenția de Credite și Burse de Studii

Studenții UVT pot aplica pentru bursele de mobilități de studiu, practică
sau cercetare oferite de programele Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, ce
asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la granturi oferite de Ministerul
Educației Naționale pentru mobilități internaționale.
Pentru a beneficia de una dintre aceste burse, studenții trebuie să
candideze la concursul naţional organizat de Agenţia de Credite şi Burse de
Studii, prin transmiterea unui dosar de candidatură complet, până la termenul
limită precizat în calendarul concursului respectiv. Concursurile Agenţiei de
Credite şi Burse de Studii pot fi găsite pe site-ul Departamentului de Relații
Internaționale.
Pentru informații suplimentare referitoare la cele două tipuri
de programe de mobilități, puteți apela la Departamentul de Relații
Internaționale, de luni până vineri, între orele 10-14, biroul 155B sau le puteți
trimite un e-mail la international@e-uvt.ro.
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Drepturile și obligațiile
studentului
Fiecare persoană deține un set de drepturi universale, aplicate pe toată
durata vieții, și anume drepturile omului. În funcție de etapele vieții și de rolurile
pe care le ocupă în societate, pe lângă aceste drepturi universale, omul poate
beneficia și de alte seturi de drepturi. Copil fiind, ai beneficiat de un set de
drepturi la care s-au adăugat apoi și cele venite odată cu obținerea calității de
elev și care au atras după sine și anumite obligații. Iată-te acum aici, în calitate de
student, beneficiind acum de o altă serie de drepturi și de obligații implicit.
La nivel național, aceste drepturi și obligații sunt reglementate de
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările anterioare,
iar la nivelul UVT, acestea sunt cuprinse în Carta universității, în Contractul de
studii și Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind
activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și
master din Universitatea de Vest din Timișoara.
Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cele mai importante
drepturi ale studenților sunt următoarele:
• dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a
prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice
legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2).
• dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare, conform art. 123 alin. (7)
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în
cadrul programului de studii va fi asigurat un număr minim de cursuri opționale
și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate, în conformitate
cu reglementările ARACIS și a Regulamentului de elaborare a planurilor de
învățământ;
• dreptul să urmeze concomitent două programe de studii la care a fost admis
prin procedura de admitere specifică, putând să beneficieze doar la unul din
programe de finanțare de la bugetul de stat (conform articolului 142 (6) din LEN
nr. 1/2011) și dacă își îndeplinește toate obligațiile prevăzute în fișele disciplinelor
și regulamentele specifice ale ambelor programe;
Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și
executive din cadrul universităților, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul universităților în temeiul
următoarelor drepturi:
• dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității,
conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Cartei UVT
și a Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți;
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Drepturile și obligațiile
studentului
• dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare
a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia,
indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Studenții beneficiază de gratuitate pentru:
• studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate
disponibile și conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni,
conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6)
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
• accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale și sportive organizate pe teritoriul României, în cazul etnicilor români din
afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
• 50 % pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și
pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011;
• de 75 % pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la
alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art.
205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat,, pentru care
pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
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Drepturile și obligațiile
studentului
Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
• burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor
interne ale universităților și care pot fi împărțite în burse de performanță, de merit,
de studiu și de excelență;
• burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al
căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare.
Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
• burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale UVT, precum
și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare,
al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;
• burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane
juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:
• asistență medicală gratuită (consultații; medicamentația fiind gratuită doar în
limita fondurilor disponibile) potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
• subvenții pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
• dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor
sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum
și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind
protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități
care semnalează încălcări ale legii.
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Democrația în UVT
Conform Legii Educației Naționale, studenții sunt reprezentați în
proporție de 25% în senatul universității și în proporție de minimum 25% în
consiliul fiecărei facultăți. Astfel, Organizația Studenților din Universitatea de Vest
din Timișoara (OSUT) organizează în fiecare an alegeri de studenți reprezentanți.
Aceștia sunt aleși la mai multe niveluri, după cum urmează:
• Șefii de grupă sau de an - mențin relația cu InfoCentrul, informează studenții
despre decizii, modificări și alte aspecte generale care privesc viața universitară,
programează examene (după consultarea studenților);
•

Studenții reprezentanți în consiliile facultăților - participă la ședințele
consiliului facultății, are drept de vot în cadrul acestora, propune și susține inițiative
care reflectă opiniile studenților și le comunică acestora deciziile adoptate;

•

Studenții reprezentanți în Senatul Universitar - reprezintă interesele
studenților la nivel de universitate, participă și are drept de vot în cadrul ședințelor
Senatului și informează studenții cu privire la deciziile adoptate;

•

Șefii de cămin și șefii de palier - reprezintă interesele studenților la nivel
de cămin, raportează universității problemele existente și asigură respectarea
regulamentului de cazare în cămin.

Durata mandatului unui student reprezentant este de un an, cu
posibilitatea ca acesta să fie reales la finalul unui mandat anterior. Calitatea de
student reprezentant poate fi deținută pentru maxim patru ani.
La alegerile pentru studenții reprezentanți au drept de vot toți studenții
UVT (la alegerile pentru studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților pot
vota doar studenții de la facultatea respectivă, iar la alegerile pentru studenții
reprezentanți în Senatul universitar pot vota studenții de la toate facultățile).
Acestea se desfășoară conform Regulamentului de alegere a studenților
reprezentanți din UVT.
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Căminele UVT
Căminele UVT sunt clădiri aflate în posesia sau sub administrația UVT, în
care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți. Universitatea de Vest din
Timișoara dispune de 10 cămine, toate fiind dotate cu mobilier adecvat, geamuri
termopan, sistem video de supraveghere, internet, cablu TV, săli de lectură, mașini
de spălat, bucătării. Pentru a obține un loc în cămin, este necesară depunerea unei
cereri împreună cu actele doveditoare pentru caz social, respectiv pentru activități
extracurriculare, dacă este cazul. Sunt recompensate prin punctaj suplimentar
activitățile de voluntariat, de participare la workshopuri și traininguri, precum și
participările la conferințe științifice sau la activitatea de cercetare. Regulamentul
de cazare îl puteți găsi pe site-ul osut.ro
osut.ro..
Tarifele pentru spațiile de cazare UVT sunt:
Căminele C12, C13 – 180 lei/lună;
Căminul Drept (+utilități), Camelia – 200 lei/lună;
Căminele C15, C16, C17, C3L – 150 lei/lună.
Acte necesare pentru cazarea efectivă:
Dispoziția de cazare (unde e cazul);
Cartea de identitate în original;
Copie după cartea de identitate;
Poză tip buletin.
În momentul prezentării la cămin, fiecare student va primi și va completa
Contractul de închiriere în două exemplare (unul rămâne la student, altul la
administrația căminului) și va primi anexele aferente acestuia. Apoi va primi cheia
de la cameră și va verifica starea acesteia și inventarul, conform Anexei nr. 1 la
Contractul de închiriere.
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Căminele UVT
Norme ce trebuie respectate de către locatarii căminelor studențești:
• Se impune obligativitatea purtării măștii în spațiile comune ale căminelor;
• Se interzic orice vizite în cămine;
• Se interzice utilizarea oficiilor de gătit pentru orice altă activitate în afară de
prepararea hranei;
• Se impune respectarea circuitelor de intrare, așteptare, deplasare și ieșire din
căminele studențești;
• Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să
dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;
• Se recomandă studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile
să se desfășoare în camera proprie;
• Se va evita utilizarea de covoare sau mochete în camerele din căminele
studențești;
Locatarii au obligația de a anunța administratorul căminului cu privire la
absența sa din camera atribuită, în următoarele situații:
• prezintă simptome specifice;
• a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
• este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2;
• se află în carantină.
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Căminele UVT
Cămin C3L
Administrator: Vasile Cosmin
Armășelu-Popescu
Număr locuri în cameră: 4
Str. Lirei nr. 2
Timișoara 300086, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.675
Tel. poartă: +40-(0)256/592.674

Cămin C12
Administrator: Vasile Cosmin
Armășelu-Popescu
Număr locuri în cameră: 2
Aleea Studenților nr. 12
Timișoara 300551, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.663
Tel. poartă: +40-(0)256/592.662

Cămin C13
Administrator: Ioan-Mirel Ilea
Număr locuri în cameră: 2
Aleea Studenților nr. 13
Timișoara 300551, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.665
Tel. poartă: +40-(0)256/592.664

Cămin C15
Administrator: Marius Profir
Număr locuri în cameră: 5
Aleea FC Ripensia nr. 15
Timișoara 300584, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.667
Tel. poartă: +40-(0)256/592.666

Cămin C16
Administrator: Mlageana Coici
Număr locuri în cameră: 5
Aleea FC Ripensia nr. 16
Timișoara 300584, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.671
Tel. poartă: +40-(0)256/592.670

Cămin C17
Administrator: Nicolae Gaiță
Număr locuri în cameră: 5
Aleea Studenților nr. 17
Timișoara 300551, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.673
Tel. poartă: +40-(0)256/592.672

Pentru căminele C3L, C12, C13, C15, C16 și C17 dotările sunt:
Internet, Cablu TV, sală de lectură, mașină de spălat, uscător, bucătării.
Cămin Drept
Administrator: Mlageana Coici
Număr locuri în cameră: 2
Dotări: Tip garsonieră, internet,
cablu TV.
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A
Timișoara 300575, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.667
Tel. poartă: +40-(0)256/592.678

Cămin Camelia
Administrator: Lucian Socol
Număr locuri în cameră: 2/3
Dotări: Internet, Cablu TV, grup
sanitar propriu, bucătării, oficii.
Str. Camelia nr. 9-11
Timișoara 300407, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.689
Tel. poartă: +40-(0)256/592.688
Cămin Renașterii
Administrator: Florentina Stereanko
Număr locuri în cameră: 2
Dotări: Internet, Cablu TV, sală de
lectură. mașină de spălat, uscător,
bucătării, TV.
Str. Renașterii nr. 24B
Timișoara 300134, Timiș, România
Tel. admin: +40-(0)256/592.997
Tel. poartă: +40-(0)256/592.996
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Cămin G4
Administrator: Iuliana Botineștean
Număr locuri în cameră: 2
Dotări: Tip garsonieră pentru
cadre didactice, asistenți și
protocol, internet, cablu TV.
Aleea Studenților
Timișoara 300551, Timiș,
România
Tel. admin: +40-(0)256/592.677
Tel. poartă: +40-(0)256/592.676

Centrul de Consiliere
și Orientare în Carieră (CCOC)
Dacă ești student la UVT, credem că este important să știi că atunci când
întâmpini greutăți în activitățile academice, specialiștii din Centrul de Consiliere
și Orientare în Carieră (CCOC) te pot ajuta. Pentru a-ți face o impresie mai clară
despre activitățile pe care aceștia le desfășoară, în cele ce urmează vom descrie
pe scurt principalele direcții de care se ocupă:
1. consiliere educațională și vocațională;
2. consiliere în carieră;
3. sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de
angajare;
4. organizarea de prezentări de companii;
5. sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale
studenților;
6. realizarea de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea
absolvenților pe piața muncii;
7. elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserției
pe piața muncii;
8. participări la activități organizate de către alumni;
9. informarea și consilierea studenților asupra rutelor educaționale și ocupaționale
din cadrul instituțiilor de învățământ superior, pentru cicluri de învățământ
superioare.
Începând cu anul universitar 2016-2017, Centrul de Consiliere și Orientare
în Carieră (CCOC) din Universitatea de Vest din Timișoara a implementat un
program de tutorat al studenților din anul I, Peer to peer tutoring, care facilitează:
- Furnizarea de informații utile cu privire la procedurile administrative specifice
universității sau facultății;
- Oferirea de sprijin pentru acomodarea cu viața de cămin;
- Comunicarea cu cadrele didactice și cu colegii;
- Îndrumarea și oferirea unui cadru formal care să le permită o dezvoltare
armonioasă din punct de vedere social, profesional și personal.
De acest program beneficiezi acum tu, student de anul I al Universității
de Vest din Timișoara, încă din primele zile de studenție. Vei găsi în tutorele tău,
student de anul II/III la aceeași facultate, un coleg, un îndrumător, un consilier, un
prieten. Urmează-l, cere-i sprijin, acordă-i încredere!
Pentru mai multe informații despre activitatea CCOC, vă invităm să-i
contactați la adresa: ccoc@e-uvt.ro.
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Centrul de Asistență și Integrare
Psihopedagogică (CAIP)
Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică (CAIP) este
un departament intra-universitar al UVT, care le oferă asistență studenților cu
dizabilități din universitate.
CAIP are ca scop dezvoltarea unui mediu universitar inclusiv, în care
persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea participării la studiu la fel ca orice
student din UVT.
De asemenea, printre obiectivele CAIP se numără și:
1. Crearea oportunităților de implicare a studenților din UVT în activități de
cercetare, voluntariat și practică în domeniul științelor educației;
2. Dezvoltarea cunoașterii științifice în domeniul psihopedagogiei speciale și al
psihologiei educaționale în vederea creșterii calității practicilor educaționale, a
formării și intervenției psihopedagogice;
3. Promovarea dizabilității și a studenților cu dizabilități în UVT și comunitate.
Activități pe care CAIP le desfășoară:
1. Oferă sprijin studenților cu nevoi speciale pentru a se putea integra mai ușor
în UVT;
2. Oferă acestora spații unde pot își pot desfășura activitatea, adaptează metodele
de predare și de evaluare în funcție de tipul și de gradul de deficiență;
3. Oferă intervenție psihologică, consiliere și intervenție educațională studenților
cu deficiențe;
4. Realizează proiecte și granturi de cercetare în domeniul psihopedagogiei
speciale și al integrării educaționale;
5. Cursuri de formare/perfecționare continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar și universitar în domeniul psihopedagogiei speciale și al integrării
educaționale.
Date de contact:
		
Calea Bogdănești 31A, camera 02
		caipuvt@gmail.com
		mihai.predescu@e-uvt.ro
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Platforma E-UVT
Platforma e-uvt permite o comunicare mai bună la nivel instituțional
și oferă instrumente pentru activități colaborative: profesor - profesor, student profesor și student - student, în toate sectoarele din universitate, incluzând săli de
clasă, activități de cercetare, studiu individual și administrație.
I. Servicii implementate pe platforma e-UVT:
Adresa de e-mail instituțională este de forma prenume.numexy@e-uvt.
ro (xy-anul nașterii), de exemplu: ion.popescu96@e-uvt.ro și se creează automat
pentru studenții de anul I, în urma înmatriculării.
Platforma e-uvt asigură autentificarea unică cu contul de e-mail pentru
mai multe servicii Intranet:
- Acces e-mail;
- Comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice;
- Acces la platforma de e-learning;
- Accesul la rețeaua Eduroam;
- Accesul la Student Web.
EDUROAM (educational roaming) este un serviciu dezvoltat pentru a
servi comunităților științifice și educaționale, naționale și internaționale.
Utilizarea platformei e-uvt permite nu doar comunicarea pe grupuri de
studenți/cadre didactice, dar și centralizarea și sincronizarea calendarelor proprii,
printr-o soluție de e-mail care nu încarcă infrastructura IT proprie, prin serviciile
oferite de pachetul de aplicații G Suite for Education (Google Drive, Docs,
Sheets, Slides, Forms, Calendar, Meet, Hangouts, Classroom, Sites etc.).
II. Serviciul Student Web:
Fiecare student al Universității de Vest din Timișoara are un cont cu
ajutorul căruia își poate accesa situația școlară online. Acesta furnizează informații
cu privire la notele obținute la examene, precum și situația taxelor de școlarizare.
Contul poate fi accesat la adresa www.studentweb.uvt.ro
www.studentweb.uvt.ro..
III. Acces la programul Dreamspark
Programul Dreamspark se adresează studenților și profesorilor care au
nevoie în activitatea de învățare/predare de software Microsoft.
În prezent, au acces la peste 200 de software-uri Microsoft studenții
Facultății de Matematică și Informatică și studenții Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor.
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Platforma E-UVT
IV. Platforma E-LEARNING
Platforma Moodle de e-learning, cunoscută și utilizată pe scară largă
în mediul universitar, a fost generalizată la nivelul tuturor facultăților din UVT.
Aceasta este pusă la dispoziția tuturor studenților UVT și se accesează la
adresa www.elearning.e-uvt.ro și vă oferă următoarele facilități: posibilitatea
de comunicare cu cadrele didactice, accesul la materialele didactice furnizate
de cadrele didactice, posibilitatea de susținere a examenelor online, precum și
posibilitatea de verificare a lucrărilor de licență și disertație din punct de vedere al
similarității lucrării elaborate cu alte materiale din mediul online.
Universitatea are misiuni complexe în analiza originalității lucrărilor
elaborate, prevenirea cazurilor de plagiat și evaluarea corectă a lucrărilor științifice
sau academice, întocmite de către studenții, masteranzii și doctoranzii din cadrul
UVT. În procesul educativ și de formare, verificarea gradului de originalitate al
lucrărilor studenților și cercetătorilor are ca scop promovarea gândirii critice și are
ca obiectiv să asigure integritatea academică. Astfel, pe platforma de e-learning a
UVT a fost integrat și Turnitin, un soft utilizat la nivel internațional, care generează
rapoarte de similaritate și este utilizat în verificarea lucrărilor de licență, disertație,
etc.
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Reduceri pentru studenți
Reduceri STPT
Studenții au dreptul la decontarea integrală a abonamentelor STPT, 50%
în baza protocolului încheiat între UVT, Primăria Timișoara și STPT, și 50% conform
art. 205 alin (2) din Legea Educației Naționale 1/2011. Studenții (licență, master
și doctorat) beneficiază de reducere pe mijloacele de transport local în comun
pe parcursul anului universitar. Studenții orfani beneficiază de gratuitate pentru
categoriile de transport stabilite prin Ordin al Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului.
În acest sens, studenții care doresc să-și deconteze abonamentele STPT,
trebuie să parcurgă următoarele etape:
1. Obținerea unui card EURO 26,, eliberat din sediul OSUT, bd. Vasile Pârvan
nr. 4, etaj 2, cam. 247, în regim gratuit specializat, pe baza cărții de identitate și a
carnetului de student vizat la zi.
2. Abonamentele STPT sunt eliberate studenților UVT de la chioșcurile STPT, pe
baza cardului EURO 26 sau ISIC, cu 50 % reducere.
3. Studenții se vor prezenta la InfoCentrul Studențesc cu cardul STPT, chitanța
primită și un extras de cont, unde urmează să le fie virați banii.

Reduceri CFR
Studenţii români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență
– licență, master, doctorat, în instituțiile de învățământ superior acreditate din
România, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile
de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
pe baza prezentării la ghişeu a legitimației de student şi a cărţii de identitate
(buletin).
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Alte informații utile
Telefoane utile în universitate
Centrala UVT: 0256 592 111
Sediul OSUT: 0256 592 181; office@osut.ro
office@osut.ro;;
Serviciul Social: 0256 592 345; support.social@e-uvt.ro
support.social@e-uvt.ro;;
Serviciul IT&C: 0256 592 294;
Departamentul de Relații Internaționale: 0256 592 352; international@e-uvt.ro
international@e-uvt.ro;;
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: 0256 592 151
Secretar șef UVT: Ramona Puiu:
Număr de telefon: 0256 592 169;
E-mail: ramona.puiu@e-uvt.ro

Obținerea unei adeverințe
Obținerea unei adeverințe care atestă calitatea de student (pentru locul
de muncă, medic etc.): studentul solicită această adeverință prin completarea
formularului online de cereri pe care îl puteți găsi accesând https://bit.ly/
FormularGeneralCereriUVT..
FormularGeneralCereriUVT

Tabere studențești
Anual, Ministerul Tineretului și Sportului (sau structura echivalentă)
asigură tabere studențești la mare și la munte, pe perioada verii. Acestea se
adresează, în general, studenților cu cele mai bune rezultate academice, dar și
celor implicați în activități în voluntariat, precum și cazurilor sociale. În fiecare an,
metodologia de tabere se poate găsi pe site-ul osut.ro
osut.ro..

Policlinica studențească
Policlinica studențească este situată în Complexul Studențesc, pe Aleea
studenților nr.1, lângă căminul C12). Aici studenții pot beneficia de consultații
în domeniile de specialitate, tratamente sau controale periodice gratuite. Orarul
policlinicii îl găsiți pe site-ul osut.ro
osut.ro..
Date de contact:
		Număr de telefon: 0256 404 360;
		
Adresă de e-mail: policlinicastudenteasca@yahoo.com.
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Alte informații utile
Asigurarea medicală
Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, elevii/studenții nu mai sunt
asigurați medical, fiind scoși automat din sistemul Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate.
Pentru a fi reintroduși în sistem și a beneficia din nou de asigurare medicală,
studenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani trebuie să depună la Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate, de pe raza județului unde își au domiciliului,
ANUAL, la începutul fiecărui an universitar, următoarele documente:
• Copie Carte de identitate;
• Document din care să rezulte activitatea de elev/student (adeverință eliberată
de decanatul facultății unde studiază și copie după carnetul de student vizat la zi);
• Declarație pe propria răspundere că nu a realizat venituri din muncă;
• Dovada plății contribuției în cazul în care au obținut venituri;
• Cerere tip.
Studenții care nu au o astfel de asigurare medicală nu pot beneficia de
rețete gratuite/compensate sau de asistență medicală gratuită în spitalele de stat,
fiind nevoiți să plătească integral pentru toate acestea.

Poliția Complex
În Complexul Studențesc funcționează un post de poliție în incinta
Policlinicii studențești și unul la parterul căminului C3, ale cărui date de contact
sunt:
Șef Birou Centru Universitar: Comisar Șef Romeo Stratone;
Poliția de proximitate: Agent Șef Ion Dumitru;
Telefon: 0256 402 328.
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Alte informații utile
Prevenirea tâlharilor
• Evitați deplasările pe trasee în zone mai puțin circulate, izolate;
• Pe stradă, nu vă afișați ostentativ cu obiecte de valoare (telefoane mobile,
bijuterii, etc.);
• La intrarea în imobil fiți foarte atenți pentru a putea observa dacă în hol sau în
zonele întunecate se află sau nu, persoane străine cu comportament suspect.
Prevenirea furturilor din buzunare și poșete:
• Păstrați obiectele de valoare în buzunarele interioare ale hainei;
• O geantă atârnată de umăr este întotdeauna la discreția hoților;
• Țineți pe cât posibil bagajul (poșeta, borseta) așezat în fața dumneavoastră;
• Buzunarele de la spatele pantalonilor sunt vulnerabile la urcarea, coborârea și în
aglomerația din mijloacele de transport în comun.
Prevenirea furturilor din camerele de cămin:
• Încuiați ușile camerelor întotdeauna, atât pe timpul nopții, cât și în timpul zilei,
indiferent de cât de scurtă este perioada în care urmează să fii plecat! Hoții se
folosesc de neglijența ta pentru a vă sustrage bunurile de valoare (telefoane
mobile, laptopuri, etc.);
• Fiți prudenți în privința necunoscuților pe care îi invitați în camerele de cămin.

În cazul comiterii unui furt în dauna ta sau a altei persoane,
apelează numărul unic de urgență 112!
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Donează și salvează!
Deseori, sistemul medical românesc se confruntă cu probleme din cauza
lipsei sângelui. De aceea, este o datorie civică a noastră de a dona sânge și a sprijini
salvarea vieților omenești.
Donațiile se pot face de luni până vineri, între orele 07:30-13:30, la
Centrul de Transfuzie Sanguină din Timișoara (Str. Martir Marius Ciopec, nr. 1).
De ce să donezi sânge? Pentru că:
• sângele este împrospătat;
• crește imunitatea organismului;
• riscurile de paralizie și accident vascular se reduc cu 30 %;
• în urma donării de sânge, rezistența organismului la șocuri crește, astfel că, dacă
vei suferi un accident, reacția organismului îi va ajuta pe medici, acesta fiind deja
obișnuit cu pierderea de sânge și înlocuirea lui;
• POȚI SALVA VIEȚI! Mai multe detalii despre beneficiile donării și cum poți face
o programare găsești prin intermediul aplicației DONORIUM. (https://despre.
(https://despre.
donorium.ro/))
donorium.ro/
Drepturile donatorului:
• Să primești rezultatele testelor efectuate pe sângele recoltat: RH grupă sangvină,
Hepatita B, C, HIV (SIDA), HTLV (leucemie), VDRL (sifilis), ALT (probe hepatice).
Acestea sunt confidențiale.
• La cerere, ai posibilitatea efectuării și a altor analize gratuite (calcemie, glicemie,
transaminaze, colesterol, EKG, radiografie pulmonară). Acestea presupun o nouă
recoltare la sediul centrului de transfuzii.
• Alocație de hrană sub forma tichetelor de masă sau o masă (alimente) postdonare
la centrul de transfuzii.
• Să fii informat asupra motivelor excluderii tale de la donare.
Frecvența donărilor de sânge total nu poate depăși: 5 donări pe an
pentru bărbați și 3 donări pe an pentru femei.
Intervalul între două donări este de cel puțin 8 săptămâni.
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Tineret
Conform Legii Tinerilor nr. 350/21.07.2006, tinerii sunt cetățenii activi cu
vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, iar activitatea de tineret reprezintă orice formă
de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.
În România, activitatea de tineret este în subordinea Ministerului
Tineretului și Sportului la nivel național și a Direcției Județene pentru Sport și
Tineret la nivel local.
Organizațiile Non-Guvernamentale de și pentru tineret sunt persoane
juridice de drept privat și fără scop patrimonial, al căror scop prevăzut în statut
vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia, majoritatea
obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor și cel puțin două treimi din numărul
total al persoanelor membre sunt tineri.
Consiliul Tineretului din România (CTR) reprezintă principalul partener
neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autoritățile și instituțiile
publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret. CTR este platforma
de tineret recunoscută ca fiind structura membră din România în cadrul Forumului
European al Tineretului (European Youth Forum), platformă de reprezentare a
tineretului la nivel european cu sediul la Bruxelles, principalul partener de dialog
al Comisiei Europene, Consiliului Europei și al Organizației Națiunilor Unite în
elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european și internațional.
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Tineret
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizațieumbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu
31 de organizații membre și peste 27 de ani de activitate neîntreruptă,, FITT este
cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.
Casa Tineretului din Timișoara (str. Arieș nr. 19) este casa FITT, spațiu în
care aceasta își desfășoară activitatea, fiind singurul centru de tineret din România,
recunoscut de Consiliul Europei și unul dintre cele treisprezece astfel de entități
de pe întregul continent.
De ce să vii la Casa Tineretului?
Casa Tineretului oferă pentru tineri și organizațiile de tineret, următoarele
facilități la nivel de infrastructură: 7 săli de seminar, o sală de cinema, o sală de
spectacole, holuri expoziționale, un studio de dansuri, două săli de coregrafie,
două laboratoare IT, un spațiu de coworking, o filială a Bibliotecii Județene, o sală
de fitness, precum și spații de cazare pentru activități de tineret. Totodată, FITT
a inaugurat recent noi spații dedicate tinerilor și comunității, În Spatele Casei: o
grădină de vară pentru evenimente – care găzduiește concerte, workshopuri,
întâlniri informale, un studio de teatru – amenajat într-un fost garaj, pregătit
pentru găzduirea spectacolelor de teatru, dar și a altor evenimente ca dezbateri,
conferințe, workshopuri, o galerie de artă – într-un spațiu neconvențional, unde
tinerii artiști expun lucrări artistice, picturi, desene, sculpturi și un studio de artă,
un spațiu prietenos tinerilor artiști, pasionați de pictură sau ceramică.
Pentru că știm că voi, studenții, nu locuiți doar în Complexul Studențesc,
în vara anului 2019, FITT a inaugurat, împreună cu peste 100 de tineri voluntari
internaționali și naționali, 5 centre de tineret în cartierele timișorene (Lipovei,
Calea Martirilor, Șagului, Fratelia și Calea Aradului), pentru tinerii din Timișoara
și pentru libera exprimare a acestora. De la activități artistice (piese de teatru,
mini-concerte) la activități de dezvoltare personală sau profesională (workshopuri,
traininguri), cele 5 centre de tineret pot găzdui evenimente implementate pentru
sau chiar de tinerii din oraș, acestea reprezentând spații sigure dedicate vouă,
tinerilor.
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Voluntariat
În România, activitatea de voluntariat este reglementată prin Legea nr.
78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
„Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la
activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății,
organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără
remunerație, individual sau în grup.” (Legea privind reglementarea activității de
voluntariat în România)
„Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine
etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de
muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat.”
(Legea privind reglementarea activității de voluntariat în România)

„Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au nicio valoare, ci
pentru că sunt de neprețuit.”

(Sherry Anderson, scriitor)

Credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de
voluntariat, conform Cartei UVT și a Regulamentului privind acordarea de credite
pentru activitatea de voluntariat. Fiecare student UVT poate primi 2 credite
transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. Creditele aferente
activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă. Creditele
pot fi folosite pentru cumularea celor 30 de credite necesare promovării anului
universitar, în limita a maxim 2 credite.
Studenții UVT ce doresc recunoașterea activității de voluntariat trebuie
să își contracteze disciplina Voluntariat la începutul fiecărui an de studiu. Pentru
disciplina Voluntariat nu se acordă note, ci doar calificativul Admis/Respins.
Disciplina Voluntariat este disponibilă în fiecare semestru al ciclurilor de studiu.
Depunerea portofoliului pentru acordarea creditelor aferente activităților
de voluntariat se va realiza până la finalul activității didactice a fiecărui semestru,
la nivelul fiecărei facultăți.
Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să prezinte un portofoliu,
constituit din:
- Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să
ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 de ore;.
- Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform
Anexei 2 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de
voluntariat);
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- Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului
în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 din Regulamentul
privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);
- Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul.

VOLUNTARIATUL ESTE O EXPERIENȚĂ DE VIAȚĂ!
FII VOLUNTAR OSUT!

Alte organizații studențești

Organizația Studenților Basarabeni Timișoara (OSB), o voce
studențească puternic auzită de-a lungul anilor, mai exact din 3 mai 2001, data în
care a fost înființată. Este o asociație non-guvernamentală, non-profit și neafiliată
politic, având drept principal obiectiv susținerea, integrarea și motivarea studenților
basarabeni veniți la studii în Timișoara.
Site: www.facebook.com/osbtimisoara
Asociația AIESEC Timișoara este o organizație internațională de tineri
și are ca scop principal dezvoltarea acestora printr-o experiență de învățare
integrată constând în muncă în echipă, poziții de leadership și internaționalism.
AIESEC Timișoara are o vastă experiență în oferirea de oportunități de dezvoltare
pentru studenții din Timișoara pe domeniile lor de interes.
Site: https://aiesec.org.ro/
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Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara (ASPST)
dorește ca societatea contemporană să beneficieze de specialiștii necesari formați
în științe socio-umane astfel încât să cunoască o evoluție în derularea ariilor sale
de activitate. Misiunea asociației este să investească în dezvoltarea personală
și profesională a studenților de la Facultatea de Sociologie și Psihologie din
cadrul UVT și să promoveze științele socio-umane în societatea românească și
europeană.
Site: https://www.facebook.com/ASPST.ONG/
Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA - The European Law
Students' Association) este cea mai mare organizație a studenților în drept și
a tinerilor juriști din lume. ELSA își propune să contribuie la educația juridică,
să promoveze înțelegerea reciprocă și responsabilitatea socială a studenților în
Drept și a tinerilor juriști.
Site: https://www.facebook.com/ELSA.Timisoara/
Asociația Studenților Geografi din Timișoara (GEOTIM) este una
dintre primele organizații studențești post - decembriste, înființată în 1991 de
actuali profesori (pe atunci studenți) ai Departamentului de Geografie.
Site: www.geotim.ro
Asociația Studenților Francofoni HEXAGONE a luat ființă în 2007 la
inițiativa unui grup de studenți de la secția de Franceză a UVT. Asociația Hexagone
le permite studenților de naționalități diferite să se reunească, permite vorbirea
limbii franceze într-un alt cadru decât la orele de curs, descoperirea unei culturi
diferite și schimbul de idei și crearea de proiecte.
Site: www.hexagonetimisoara.blogspot.ro
Asociația Studenților în Științe Exacte din Universitatea de Vest din
Timișoara (ASSEUT) a fost înfiinţată în anul 2004 în Facultatea de Matematică
şi Informatică, având o experienţă de 16 ani în implementarea de proiecte
studenţeşti şi reprezentare studenţească.
Site: www.asseut.org
Erasmus Student Network Timișoara (ESN) are ca domeniu de activitate
integrarea studenților internaționali în învățământul universitar românesc, precum
și promovarea programului de burse ERASMUS+ în rândul studenților români.
Site: www.esn.org
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Grupurile de discuții pe Facebook
pentru studenții din anul 1 licență
PENTRU STUDENȚII DIN ANUL 1 LICENȚĂ
Anul I de studiu este considerat cel mai greu, mai ales în cadrul ciclului
de licență. Printre cauzele principale se numără: trecerea de la viața de elev la cea
de student, de la liceu la facultate, adaptarea dificilă la noul mediu social, cultural
și o mulțime de alte aspecte mai mult sau mai puțin importante.
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)
vine în sprijinul studenților de anul I, prin crearea unor grupuri oficiale de discuții
pe Facebook, pentru ca toată lumea să poată comunica cât mai eficient. Așadar,
au fost create grupuri corespunzătoare fiecărei specializări din cadrul celor 11
facultăți ale UVT. Grupurile de Facebook sunt deschise, astfel încât să poată fi
găsite cu ușurință și sunt afișate în următorul articol: https://osut.ro/p/grupuride-an-2021-2022..
de-an-2021-2022
Arte și Design
Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) [UVT-FAD-Arte-Plastice-Pictură-2021]
Design [UVT-FAD-Design-2021]
Arte plastice (fotografie – videoprocesare computerizată
a imaginii) [UVT-FAD-Foto-Video-2021]
Modă, design vestimentar [UVT-FAD-Modă-Design-Vestimentar-2021]
Conservare-restaurare [UVT-FAD-Conservare-Restaurare-2021]
Arte decorative [UVT-FAD-Arte-Decorative-2021]
Chimie, Biologie, Geografie
Geografie [UVT-CBG-Geografie-2021]
Geografia turismului [UVT-CBG-Geografia-Turismului-2021]
Planificare teritorială [UVT-CBG-Planificare-Teritorială-2021]
Cartografie [UVT-CBG-Cartografie-2021]
Chimie medicală [UVT-CBG-Chimie-Medicală-2021]
Biologie [UVT-CBG-Biologie-2021]
Chimie [UVT-CBG-Chimie-2021]
Biochimie [UVT-CBG-Biochimie-2021]
Drept
Drept [UVT-Drept-Specializarea-Drept-2021]
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Economie și Administrare a Afacerilor
Contabilitate și informatică de gestiune [UVT-FEAA-CIG-2021]
Contabilitate și informatică de gestiune (germană)
[UVT-FEAA-CIG-Germană-2021]
Contabilitate și informatică în gestiune (ID) [UVT-FEAA-CIG-ID-2021]
Finanțe-Bănci [UVT-FEAA-FB-2021]
Finanțe-Bănci (engleză) [UVT-FEAA-FB-ENGLEZĂ-2021]
Finanțe-Bănci (ID) [UVT-FEAA-FB-ID-2021]
Management [UVT-MANAGEMENT-2021]
Management (franceză) [UVT-MANAGEMENT-FRANCEZĂ-2021]
Management (ID) [UVT-FEAA-MGM-ID-2021]
Marketing [UVT-MARKETING-2021]
Economie și Afaceri Internaționale [UVT-EAI-2021]
Informatică Economică [UVT-IE-2021]
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor [UVT-ECTS-2021]
Economie Generală și Comunicare Economică [UVT-EGCE-2021]
Educație Fizică și Sport
Educație fizică și sportivă [UVT-FEFS-Educație-fizică-și-sport-2021]
Sport și performanță motrică [UVT-FEFS-Sport-și-performanță-motrică-2021]
Kinetoterapie şi motricitate specială
[UVT-FEFS-Kinetoterapie-și-Motricitate-Specială-2020]
Educație fizică și sportivă – IFR
[UVT-FEFS-Educație-fizică-și-sportivă-frecvență-redusă-2021]
Fizică
Fizică [UVT-Fizică-2021]
Fizică medicală [UVT-Fizică-Fizică-medicală-2021]
Fizică informatică [UVT-Fizică-informatică-2021]
Litere, Istorie și Teologie
Teologie ortodoxă pastorală [UVT-FLIT-Teologie-Ortodoxă-Pastorală-2021]
Istorie [UVT-FLIT-Istorie-2021]
Studii culturale [UVT-FLIT-Studii-culturale-2021]
Limbi moderne aplicate [UVT-FLIT-Limbi-Moderne-Aplicate-2021]
Limbi și literaturi (română) [UVT-FLIT-LL-română-2021]
Limbi și literaturi (engleză) [UVT-FLIT-LL-engleză-2021]
Limbi și literaturi (franceză) [UVT-FLIT-LL-franceză-2021]
Limbi și literaturi (germană) [UVT-FLIT-LL-germană-2021]
Limbi și literaturi (rusă) [UVT-FLIT-LL-rusă-2021]
Limbi și literaturi (sârbă) [UVT-FLIT-LL-sârbă-2021]
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Matematică și Informatică
Matematică [UVT-FMI-Matematică-2021]
Matematică-Informatică [UVT-FMI-Matematică-informatică-2021]
Informatică (română) [UVT-FMI-Informatică-română-2021]
Informatică aplicată [UVT-FMI-Informatică-aplicată-2021]
Informatică (engleză) [UVT-FMI-Informatică-engleză-2021]
Muzică și Teatru
Interpretare muzicală-instrumente
[UVT-FMT-Interpretare-muzicală-instrumente-2021]
Interpretare muzicală-canto [UVT-FMT-Interpretare-muzicală-canto-2021]
Muzică [UVT-FMT-Muzică-2021]
Artele Spectacolului [UVT-FMT-Artele-spectacolului-2021]
Artele Spectacolului.(germană) [UVT-FMT-Artele-spectacolului-germană-2021]
Sociologie și Psihologie
Asistență socială [UVT-FSP-Asistență socială-2021]
Asistență socială (ID) [UVT-FSP-Asistență socială ID-2021]
Psihologie [UVT-FSP-Psihologie-2021]
Sociologie [UVT-FSP-Sociologie-2021]
Resurse Umane [UVT-FSP-Resurse umane-2021]
Pedagogie [UVT-FSP-Pedagogie-2021]
Pedagogia învățământului primar și preșcolar [UVT-FSP-Pedagogia
învățământului primar și preșcolar-2021]
Psihopedagogie specială [UVT-FSP-Psihopedagogie specială-2021]
Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Administrație publică [UVT-PFC-Administrație publică-2021]
Științe politice [UVT-PFC-Științe politice-2021]
Relații Internaționale și Studii Europene (română + germană)
[UVT-PFC-Relații internaționale și studii europene-2021]
Filosofie [UVT-PFC-Filosofie-2021]
Comunicare și relații publice [UVT-PFC-Comunicare și relații publice-2021]
Jurnalism [UVT-PFC-Jurnalism-2021]
Publicitate [UVT-PFC-Publicitate-2021]
Media Digitală [UVT-PFC-Media digitală-2021]
DPPD
Departamentul pentru Pregătirea Personalului didactic
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Structura anului universitar 2021-2022
Ciclurile de studii universitare de licență, masterat și
doctorat, cu excepția anilor terminali
Perioada

Activitatea

Durata

20.09.2021-26.09.2021

Săptămâna „Bun venit la UVT”

7 zile

27.09.2021

Festivitatea de deschidere a anului
universitar & Univibes

1 zi

27.09.2021-17.12.2021

Începerea anului universitar.
Activitate didactică (Semestrul I)

12 săptămâni

18.12.2021-02.01.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

2 săptămâni
(CO: 10 zile)

03.01.2022-14.01.2022

Activitate didactică (Semestrul I)

2 săptămâni

15.01.2022-06.02.2022

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

3 săptămâni – 22 de zile
(24 ianuarie 2022 Ziua Unirii - zi liberă)

07.02.2022-13.02.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

1 săptămână (CO: 5 zile)

14.02.2022-20.02.2022

Sesiunea B-I (aferentă Semestrului I);
Măriri de note (gratuite);
Examene de finalizare de studii –
licență și disertație (opțional, la decizia
facultăților, în măsura în care există cereri)

1 săptămână

21.02.2022-21.04.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

9 săptămâni

22.04.2022-01.05.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

1 săptămână
(CO: 3 zile)

02.05.2022-03.06.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

5 săptămâni
(1 iunie – zi liberă)

04.06.2022-26.06.2022

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului II)

3 săptămâni – 21 de zile
(12-13 iunie 2021 – prima și a
doua zi de Rusalii - zile libere)

27.06.2022-03.07.2022

Vacanță studenți

1 săptămână

04.07.2022-10.07.2022

Sesiunea B-II (aferentă semestrului II);
Măriri de note (gratuite)

1 săptămână

04.07.2022-29.07.2022

Admitere licență, masterat
sesiunea iulie 2022

4 săptămâni

11.07.2022-31.08.2022

Vacanță studenți

7,5 săptămâni

30.07.2022-31.08.2022

Concediu odihnă cadre didactice

4,5 săptămâni
(CO: 24 de zile)
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Perioada

Activitatea

Durata

01.09.2022-07.09.2022

Sesiunea C (cu taxă, aferentă semestrelor I și II);
Măriri de note (gratuite)

1 săptămână

01.09.2022-18.09.2022

Admitere licență, masterat
sesiunea septembrie 2022

2 săptămâni

01.09.2022-18.09.2022

Admitere doctorat

2 săptămâni

03.10.2022

Începerea anului universitar 2022-2023

Notă:
Perioada de acordare a burselor pentru anul universitar 2020-2021
este 1 octombrie 2020- 30 septembrie 2021.
Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune
de examene (corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina
respectivă), cu condițiile achitării taxelor de reexaminare sau recontractare,
după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa disciplinei de către studenți.
În sesiunea C, examenele aferente semestrului I se programează
în prima parte a zilei (interval orar 08:00-13:00), iar examenele aferente
semestrului al II-lea se programează după - amiaza (interval orar 15:00-20:00).
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Structura anului universitar 2021-2022
Ciclurile de studii universitare de licență și
masterat – anul terminal
Anul pregătitor de limba română
Perioada

Activitatea

Durata

27.09.2021

Festivitatea de deschidere a anului
universitar & Univibes

1 zi

27.09.2021-17.12.2021

Începerea anului universitar.
Activitate didactică (Semestrul I)

12 săptămâni

18.12.2021-02.01.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

2 săptămâni
(CO: 10 zile)

03.01.2022-14.01.2022

Activitate didactică (Semestrul I)

2 săptămâni

15.01.2022-06.02.2022

Sesiunea A-I (aferentă Semestrului I)

3 săptămâni – 22 de zile
(24 ianuarie 2022 Ziua Unirii - zi liberă)

07.02.2022-13.02.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

1 săptămână (CO: 5 zile)

14.02.2022-20.02.2022

Sesiunea B-I (aferentă Semestrului I);
Măriri de note (gratuite);
Examene de finalizare de studii –
licență și disertație (opțional, la decizia
facultăților, în măsura în care există cereri)

1 săptămână

21.02.2022-21.04.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

9 săptămâni

22.04.2022-01.05.2022

Vacanță studenți;
Concediu odihnă cadre didactice

1 săptămână
(CO: 3 zile)

02.05.2022-03.06.2022

Activitate didactică (Semestrul II)

5 săptămâni
(1 iunie – zi liberă)

04.06.2022-26.06.2022

Sesiunea A-II (aferentă Semestrului II)

3 săptămâni – 21 de zile
(20-21 iunie 2021 – prima și a
doua zi de Rusalii - zile libere)

27.06.2022-03.07.2022

Sesiunea B-II (aferentă semestrului II);
Măriri de note (gratuite)

1 săptămână

11.07.2022-15.07.2022

Examene de finalizare de studii
licență și disertație.
Examen final an pregătitor

1 săptămână

16.07.2022

Ceremonia de absolvire UVT

1 zi

04.07.2022-29.07.2022

Admitere licență, masterat
sesiunea iulie 2022

4 săptămâni

11.07.2022-31.08.2022

Vacanță studenți

7,5 săptămâni
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Perioada

Activitatea

Durata

30.07.2022-31.08.2022

Concediu odihnă cadre didactice

4,5 săptămâni
(CO: 22 de zile)

01.09.2022-07.09.2022

Sesiunea C (cu taxă, aferentă semestrelor I și II);
Măriri de note (gratuite)

1 săptămână – 7 zile

08.09.2022-12.09.2022

Examene de finalizare de studii
licență și disertație.
Examen final an pregătitor

5 zile

01.09.2022-18.09.2022

Admitere licență, masterat – sesiunea
septembrie 2022

2 săptămâni

01.09.2022-18.09.2021

Admitere doctorat

2 săptămâni

03.10.2022

Începerea anului universitar 2022-2023

Notă:
Activitățile didactice din semestrul II pentru anii terminali ai ciclurilor
de studii universitare de licență și masterat se vor programa în orar pe durata
a 14 săptămâni, dar vor fi programate în doar 3 zile/săptămână, celelalte 2
zile fiind dedicate elaborării lucrării de finalizare de studii (excepție: Facultatea
de Litere, Istorie și Teologie, unde activitățile pot fi programate în 4 zile/
săptămână).
Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune
de examene (corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina
respectivă), cu condițiile achitării taxelor de reexaminare sau recontractare,
după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa disciplinei de către studenți.
În sesiunea C, examenele aferente semestrului I se programează
în prima parte a zilei (interval orar 08:00-13:00), iar examenele aferente
semestrului al II-lea se programează după - amiaza (interval orar 15:00-20:00).
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Timișoara
Timișoara (în germană Temeswar, alternativ Temeschburg, în maghiară
Temesvár, în trad. „cetatea de pe Timiș”) este reședința și cel mai mare oraș al
județului Timiș, Banat, România. Numele localității vine de la râul Timiș, numit de
romani în antichitate Tibisis sau Tibiscus.
Istoria ne arată că majoritatea civilizațiilor lumii au apărut pe malurile unor
râuri, ape, mări sau oceane. Timișoara, ca cel mai de seamă oraș vestic, se
încadrează cu prisosință în acest deziderat al istoriei civilizațiilor omenirii, luând
naștere și înflorind în câmpia vestică a Banatului între două mari râuri – Timiș și
Bega. Dovada concludentă este și faptul că numele orașului Timișoara se trage
de la râul Timiș. Odată ce s-a născut și s-a înscris în ordinea firească a evoluției,
a avut propria lui istorie, a devenit un oraș plin de farmec și cu o istorie plină de
evenimente majore.
Timișoara s-a afirmat ca puternic centru economic în secolul XVIII, odată
cu instalarea administrației habsburgice. Colonizarea cu germanii, diversitatea
etnică și religioasă, reconstrucția cetății, dar și sistemul legislativ favorabil
proprietății private au determinat formarea unui puternic țesut de meșteșugari și
comercianți. Rând pe rând au fost introduse cele mai moderne inovații ale vremii.
Micile ateliere meșteșugărești au lăsat locul industriei mici și mijlocii. Un al doilea
atu important l-a constituit Canalul Bega.
Pe străzile Timișoarei a circulat primul tramvai electric din România. Tot
aici a avut loc editarea primului ziar din România și totodată primul ziar german
din sud-estul Europei: „Temeswarer Nachrichten”.
1745 – construcția spitalului municipal, primul din România (cu 24 de ani înaintea
Vienei și cu 34 de ani înaintea Budapestei);
1753 – Timișoara, oraș cu stagiune teatrală permanentă (al treilea oraș din
monarhia habsburgică, după Viena și Budapesta);
1760 – primul oraș al monarhiei cu străzile iluminate cu lămpi;
1771 – editarea primului ziar din România și totodată primul ziar german din sudestul Europei: „Temeswarer Nachrichten”;
1855 – primul oraș al monarhiei habsburgice cu străzile iluminate cu gaz;
1884 – primul oraș de pe continentul european cu străzile iluminate electric, cu
731 de lămpi;
1886 – prima stație de salvare din Ungaria și România;
1895 – prima stradă asfaltată din România;
1899 – primul tramvai electric din România;
1938 – premieră mondială, prima mașină de sudat șine de cale ferată și tramvai,
invenție a prof. Corneliu Micloși;
1953 – singurul oraș european cu trei teatre de stat în română, maghiară și
germană;
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1969 – prof. dr. Mihail Ghermănescu publică primul tratat enciclopedic de ecuații
funcționale din lume;
1989 – pornirea revoluției române împotriva regimului comunist și primul oraș
liber din România;
1992 – primele intervenții chirurgicale laparoscopice în ginecologie și primele
operații plastice mamare cu proteza (colaborare cu Clinica de Ginecologie,
Heidelberg);
1993 – prima histerectomie totală pe cale laparoscopică (colaborare cu Clinica
din Kiel);
1995 – realizarea fertilizării in vitro și a embriotransferului uman în România;
înființarea primului Centru de Laparoscopie, Chirurgie laparoscopica și Fertilizare
in vitro, Timișoara;
1996 – nașterea primului copil conceput în vitro, în România și crearea primului
copil prin embriotransfer la mama purtătoare, realizată de echipa profesorului
Ioan Munteanu;
2001 – prima operație pe inimă, cu laser, din România;
2002 – introducerea în premieră națională a sistemului de plată a taxelor și
impozitelor prin Internet;
2003 – transmiterea în premieră națională a ședințelor de Consiliu Local prin
Internet;
2003 – primul transplant de celule stem hematopoietice, în vederea regenerarea
mușchiului cardiac la un pacient cu infarct miocardic întins (prima din Europa de
Est, echipa prof. dr. Ștefan I. Drăgulescu).
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Bogata tradiție culturală acumulată îi conferă Timișoarei o identitate
proprie și un grad de civilizație ce face ca aceasta să aparțină nemijlocit spațiului
cultural european.
Timișoara constituie un model de conviețuire armonioasă între
numeroasele grupuri culturale care o compun, dobândind astfel un important
caracter multicultural, ce face din orașul de pe Bega al doilea pol cultural din
țară din punct de vedere al mărimii și diversității ofertei culturale – primul fiind
București.
Principalele instituții care definesc conținutul vieții culturale timișorene
sunt:
1. Opera Națională Română Timișoara,
înființată în 1946, dezvoltă un repertoriu liric
clasic, adresându-se unui public specializat.
Prin turneele realizate an de an în străinătate,
ea devine un purtător al imaginii culturale
a orașului Timișoara. Spectacolele au loc
în clădirea operei (Palatul Culturii), sala de
spectacole, renumită pentru arhitectura sa,
având o capacitate de 600 de locuri. De un
renume deosebit se bucură Festivalul de
Operă și Operetă, care se desfășoară în aer
liber, în Parcul Rozelor, anual, la sfârșitul lunii
august.
2. Filarmonica „Banatul” Timișoara,, înființată
în 1947, instituție culturală de prestigiu,
continuatoare a tradiției muzicale locale,
devine un mesager al culturii timișorene
utilizând, în acest demers, limbajul comun al
muzicii. Acțiuni precum: Festivalul Timișoara
Muzicală, Concursul Internațional de Flaut,
Săptămâna Muzicii Sacre sunt câteva mărturii
ale dimensiunii ofertei culturale a acestei
instituții.
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Str. Mărășești nr. 2
www.ort.ro
Agenția de bilete | 0256/201.286.
Marți - Duminică: 10:00 - 13:00,
17:00 - 19:00

B-dul C. D. Loga nr. 2
www.filarmonicabanatul.ro
Agenția de bilete
Orar: Luni, Marți, Joi, Vineri: 10:00 –
14:00 | Miercuri: 14:00- 19:00.
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3. Teatrul Național Mihai Eminescu
Timișoara,, creat în 1946, devenit un punct
de reper în viața culturală locală prin
repertoriul bogat și prin numele sonore
care au activat pe scena sa. Principala sală de
spectacole este Sala Mare, cu o capacitate
de 600 de locuri. De asemenea, în clădirea
Palatului Culturii, la etaj, se găsește și Sala
Studio 5, cu capacitate de 40 de locuri.
Începând din anul 2008, spectacole ale
Teatrului Național au loc și în Sala 2, o sală
modernă, cu o capacitate de 250 de locuri,
amplasată în Parcul Civic.

Adresa: Str. Mărășești nr. 2
www.tntimisoara.com
Agenția de bilete Mărășești:
Tel: 0256/201.117
Orar: Marți – Duminică: 11:00 – 19:00
Agenția de bilete Sala 2 (Parcul Civic):
Orar: Marți – Duminică: 11:00 – 19:00.

4. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”
Timișoara, fondat în 1953 ca formă de
exprimare a culturii maghiare, oferă accesul
neîngrădit la cultură a minorității maghiare și
nu numai,  spectacolele fiind traduse la cască în
limba română.
Str. Alba Iulia nr. 2 
www.tm-t.ro 
Agenția de bilete 
0356/450.606 
Luni – Vineri: 16:00 -19:00, și cu o oră 
înaintea începerii fiecărui spectacol.

 Teatrul German de Stat Timișoara funcționează
5.
sub forma actuală din 1953, fiind continuatorul
tradiției teatrale în limba germană. Oferta sa culturală
cunoscută pe plan local, zonal și internațional se
adresează atât minorității germane, cât și iubitorilor
culturii și civilizației germane. Spectacolele sunt
traduse la cască în limba română.
Adresa: Str. Mărășești nr. 2 
www.teatrulgerman.ro / www.deutschestheater.ro
 www.deutschestheater.ro 
Casa de bilete  Str. Alba Iulia nr. 2 
Tel.: 0256/201.291 
Orar: Marți - Vineri 10:00-15:00, 17:00 -19:00;
Sâmbătă: 10:00 -15:00 și cu o oră înaintea începerii spectacolelor.

www.osut.ro
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6. Teatrul Merlin este un teatru de păpuși,
iar instituţia are un program repertorial
variat, ce cuprinde aproximativ 20 de
spectacole care li se adresează copiilor și
tinerilor.
B-dul Regele Carol I nr. 3 
0256/493.049 
teatrul-merlin.ro


7. C
 asa de Cultură a Municipiului Timișoara ocupă un loc aparte în oferta culturală
a Timișoarei. Formații artistice de amatori precum „Ansamblul Timișul” au dus faima
acestor meleaguri, câștigând un remarcabil prestigiu, atât pentru activitatea lor, cât
și pentru orașul Timișoara. 
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează anual în luna iunie „Festivalul
Inimilor”, la care participă numeroase formații folclorice, atât din Europa, cât și din
întreaga lume, oferind astfel publicului spectator posibilitatea cunoașterii tradițiilor
folclorice ale țărilor participante.
Str.MironCostinnr.2	

0256/498.214		

8. Direcţia pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului
Timiş (DCCPCNJ Timiş),, ca serviciu
public deconcentrat, cu personalitate
juridică, al Ministerului Culturii şi Cultelor,
are ca obiectiv principal asigurarea
condiţiilor de exercitare a dreptului la
educaţie şi a accesului la cultură pentru
toţi cetăţenii judeţului Timiş, indiferent
de apartenenţa religioasă, etnică sau
sexuală, şi în conformitate cu opţiunile lor
liber exprimate.
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Str. Augustin Pacha nr. 8 
0256/493.659, 0256/493.661 
www.dccpcnjtimis.ro
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 . Institutul Francez Timișoara reprezintă
9
reprezintă o
componentă importantă a rețelei culturale
franceze și francofone din România și din
Europa centrală și de est. El promovează politica
susținută de Ambasada Franței și de Serviciul său
de Cooperare și de Acțiune Culturală (SCAC) în
favoarea culturilor și a limbii franceze, insistând
pe dimensiunile lor contemporane și sprijinind
difuzarea pozițiilor internaționale ale Franței.
Printr-o ofertă pertinentă de cursuri de franceză
generală și specializată, precum și prin acțiuni
permanente de cooperare lingvistică, acesta
contribuie la propagarea și dinamizarea practicii
limbii franceze și pune la dispoziția publicului un
important centru de resurse.


1
0. Institutul Intercultural Timișoara - înființat
0.
în 1992, este o instituție autonomă, expresie
a societății civile, cu activitate culturală, civică,
științifică, care acceptă și promovează valorile și
principiile Consiliului Europei.  Prin programele
și activitățile sale, urmărește dezvoltarea
dimensiunii interculturale în domeniul educației
și culturii. Promovează, de asemenea, climatul
de toleranță și comunicare interetnică. 

B-dul C. D. Loga nr. 46 
0256/490.544 
http://www.institutfrancaisroumanie.com

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8 
0256/498.457, 0256/203.942 
www.intercultural.ro

11.
  Centrul pentru Cultură și Artă a Județului Timiș e un promotor al vieții
cultural-artistice timișene, organizează manifestări folclorice, conservă și valorifică
tradițiile și obiceiurile bănățene, asigură pregătirea și afirmarea talentelor în
domeniul artei, culturii și al meșteșugurilor tradiționale. 
Str.EmanoilUngureanunr1
0256/435.158
www.ccajt.ro

www.osut.ro
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 2. Casa de Cultură a Studenților - Înființată prin Ordinul Ministerului
1
Învățământului și Culturii nr. 1015/21 iunie 1957, a devenit un punct de reper
pe harta culturală a Timișoarei prin munca dusă de angajații instituției, dar și
prin ideile inovatoare pe care le-a adus în cultura timișoreană. Casa de Cultură
a Studenților se năștea odată cu dezvoltarea Timișoarei ca centru universitar
și urma un model inițiat încă din anii ‘30, cu apariția primei instituții de acest
fel din țară, la București. Multă vreme, Casele de Cultură ale Studenților au
fost nuclee de manifestare a artei studențești, supape de derulare într-o lume
în care libertatea de exprimare era mai SF-istă decât Star Trek. Evenimentele
politice din anii ’90 au însemnat o schimbare majoră în societatea românească.
Reculul schimbării s-a făcut simțit și în familia Casei de Cultură a Studenților
din Timișoara. Astfel, în momentul de față, Casa de Cultură a Studenților s-a
dezvoltat, conținând: Cenaclul PAVEL DAN, care organizează lecturi de poezie
și proză, workshopuri literare și tabere de creație – întâlnirile de cenaclu au loc
în fiecare marți, de la orele 19:00 (cenaclulpaveldan@yahoo.com), Trupa de
teatru THESPIS cu ateliere de improvizație, spectacole și festivaluri (contact@
thespis.ro), IRISH PHOTO CLUB, care este un club pentru manechine și
fotomodele – ÎNSCRIERILE se fac de luni până vineri, în intervalul orar 18:00
– 22:00 în camera 106, Ansamblul de dans modern REFLEX și MATRIX, și
totodată Ansamblul folcloric DOINA TIMIȘULUI.
Adresa: B-dul Regele Carol, nr. 9 
Tel.: 0256/496.711 
www.ccs-tm.ro

13.
 Centrul Cultural German Timișoara
găzduiește centre culturale ale Franței,
găzduiește
Germaniei, semn al deschiderii sale
către Europa. Proiectele culturale pe care
acestea le dezvoltă promovează pe de
o parte limba și cultura țărilor pe care le
reprezintă, iar pe de altă parte, sprijină
cooperarea culturală internațională prin
intermediul evenimentelor pe care le
organizează (concerte, expoziții, lansări
de carte etc.). 
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Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 2 
Tel.: 0256/407.058 
www.kulturzentrum-temeswar.ro 
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14.
 Teatrul Studențesc Thespis.. Născut, crescut,
 eloc îmbătrânit, ajuns la vârsta maturității, Teatrul
d
Studențesc THESPIS se constituie într-o puternică
alternativă la formele de teatru convenționale. Mai
mult decât un teatru, devenind chiar o casă, o familie
neobișnuit de numeroasă, THESPIS-ul oferă odraslelor
sale diverse puncte de tangență cu fenomenul
teatral, spectacular și cultural în genere, posibilitatea
de a se exprima liber, tinerește și mai presus de
toate, omenește.  Scena Thespisului dă posibilitatea
studenților să se exprime artistic, să creeze, să fie
liberi, să fie ei înșiși, să fie mulți alții, să vadă ce pot, să
se distreze, să își facă prieteni, să facă ce nu pot face
în nicio altă parte, să crească, să rămână copii, să fie
aplaudați, să învețe să aplaude, să simtă, să respire
teatru. 

spectacol@thespis.ro. 
www.thespis.ro

15.
 Auăleu – teatru de garaj și curte - În ciuda tuturor
coșmarurilor pe care le trăiește, teatrul e născut dintr-un
vis, pentru că visul zboară frumos și sus. La AUĂLEU se
vine lejer, în haine de stradă, pentru că nimeni nu etalează
nimic nimănui.  AUĂLEU TEATRU trăiește în liniște, într-o
casă de cărămidă aflată în vecinătatea parcului Doina din
Timișoara. Tot în această casă funcționează și SCÂRȚ, LOC
LEJER, unde se beau cam toate lichidele, se mănâncă, se
citește și se doarme. 
Str. B. P. Hașdeu nr. 5 
www.aualeu.ro

16.
 Asociația „Memorialul Revoluției” 16-22 Decembrie 1989 a fost înfiinţată în
26 aprilie 1990 cu scopul statutar de a cinsti memoria victimelor represiunii din timpul
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Scopul declarat al asociaţiei este de a deveni,
prin Centrul Naţional de Documentare, Cercetare şi Informare Publică, un mijloc operativ
de informare referitoare la evenimentele ce au dus la căderea regimului comunist
din România, propunându-şi să valorifice informaţia istorică românească circumscrisă
evenimentelor anului 1989 din Europa Centrală şi de Sud-Est.  
Str.PopaS
 apcan
 r.3-5		
Tel./Fax:0356/100.105,0256/294.936
			www.memorialulrevolutiei.ro
			
www.memorialulrevolutiei.ro
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17. Muzeul Satului Bănățean constituie o pagină deschisă din istoria Banatului, o
 ărturie a civilizaţiei populare tradiţionale a românilor şi minorităţilor naţionale din
m
această regiune, în special prin patrimoniul cultural deţinut şi prezentat publicului
vizitator. 
AleeaAvramImbroanenr.1
0256/225.588
www.muzeulsatuluibanatean.ro 

18.
 Muzeul de Artă a luat ființă după desprinderea secțiunii de artă a Muzeului
Banatului, care a funcționat o perioadă într-o aripă din actuala clădire. Muzeul
include o colecție unică de lucrări și obiecte personale ale pictorului Corneliu Baba,
cu 90 de piese. Alte 3 secțiuni care includ colecțiile 
de artă contemporană, decorativă și europeană. În patrimoniul muzeului se mai
găsesc colecții de pictură românească, bănățeană și pictură religioasă, acestea
nefiind momentan expuse din lipsă de spațiu.  
PiațaUniriinr.1
 
 0256/491.592
http://www.muzeuldeartatm.ro/

19.

Muzeul Banatului a fost înființat în 1872, sub numele de „Societatea de Istorie
și Arheologie”. Adăpostește cea mai importantă colecție de obiecte arheologice
din Banat. La parter, găzduiește Sanctuarul Neolitic de la Parța, un monument
unic în Europa. Muzeul cuprinde Secția de Istorie, Secția de Arheologie, Secția de
Etnografie și Secția de Științele Naturii. Muzeul are și un Laborator de restaurare și
conservare a obiectelor din patrimoniul cultural și istoric. 
Bastionul Maria Therezia, str.Martin Luther, nr.4 
 0256/491.339
http://www.muzeulbanatului.ro/

20.
 Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană  este o organizaţie
nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu un
caracter cultural şi educativ. Aceasta are ca scop asigurarea programului Timişoara
2021 Capitală Culturală Europeană.
Bastionul Theresia – Str. Martin
Luthernr.4,Corp.B1,et.I
http://www.timisoara2021.ro/
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Trasee mijloace de transport
local în comun STPT
UVT - Cămin Camelia

tramvaiul5+
 E7/tramvaiul4

+1
 5minm
 ers

UVT - Cămin C3

40 + 15 min mers/40+E7 

UVT - FEAA 

E8 

UVT - FAD 

16/E7 

UVT - FMT 

16/E7 

FEAA - Cămin C3 

40/1 sau 4 sau 5 +M14/4+20 min
mers

FAD/FMT - Cămin C3


40

FEAA - Cămin Camelia 

4/7

FAD - Cămin Camelia 

4/7

FMT - Cămin Camelia 

4/7

Cămin Camelia - Gară

4 + M14 

C3 - Gară

20 min mers+1/40+2/40+E7 

Complex - Gară 

8/E3 

Complex - FAD

E2/16 

Complex - FMT

16

Aplicații: TiMove, Public Transport Timișoara, Moovit, 24 pay, TroTM.
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Abilitatea – reprezintă capacitatea de a aplica și de a utiliza cunoștințe pentru a
duce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme. 
Alumnus –– absolvent al unei instituții de învățământ superior (plural = alumni). 
An
 de studiu – secvență a planului de învățământ, cuprinzând două semestre,
căreia i se alocă un număr de 60 de credite la învățământul de zi și cca. 45 de
credite la învățământul cu frecvență redusă.  
Calificare

- este rezultatul formal al unui proces de evaluare și validare, care este
obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut,
ca urmare a învățării, rezultate la anumite standarde prestabilite;  
- Calificare de învățământ superior:: orice titlu, diplomă sau alt certificat eliberat
de către un organ competent prin care se atestă finisarea cu succes a unui
program de învățământ superior;  
- C
 alificare

care oferă acces la învățământ superior: orice diplomă sau alt
certificat eliberat de către un organ competent prin care se atestă finisarea cu
succes a unui program de învățământ și care îi dă posesorului calificării dreptul de
a fi luat în calcul la admiterea într-o instituție de învățământ superior.  
Ciclu de studiu – o grupare de semestre care alcătuiesc un ansamblu cu structură
și obiective bine definite în vederea obținerii unui titlu academic. Unul dintre
obiectivele indicate în Declarația de la Bologna este „adoptarea unui sistem
universitar bazat pe 2 cicluri: licență și masterat”. Studiile de doctorat reprezintă
al treilea ciclu. 

Colocviu
– formă de examinare a cunoștințelor teoretice și practice acceptată
în instituțiile de învățământ superior constând în discuții, lucrări de laborator sau
lucrări practice. 
 – configurație specifică de cunoștințe, atitudini, deprinderi care duc
Competență
la comportamente noi și care permit unui individ să realizeze o acțiune/sarcină
dată, într-un context dat, într-un anume rol și având în vedere criterii specifice. 
Competențele

profesionale – sunt un ansamblu unitar și dinamic de cunoștințe
și abilități. Cunoștințele se exprimă prin următorii descriptori: cunoaștere,
înțelegere și utilizare a limbajului specific, explicare și interpretare. Abilitățile se
exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer și rezolvare de probleme,
reflecție critică și constructivă, creativitate și inovare. 
Competențele

transversale – reprezintă achiziții valorice și atitudinile care
depășesc un anumit domeniu/program de studii și se exprimă prin următorii
descriptori: autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare
personală și profesională. 
Consilier–– cadru didactic care la completarea contractului de studiu consiliază
studentul în constituirea traseului individual de studiu prin selectarea disciplinelor
din planul de învățământ. 
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Contract de studii – contract educațional încheiat între student și universitate/
facultate, reprezentată prin rector și/sau decan, care conține obligațiile părților
și lista disciplinelor cu creditele aferente pe care studentul se angajează să le
urmeze. 
Criterii

de evaluare – descrierea cerințelor înaintate unui student pentru a
demonstra că finalitățile de studiu preconizate au fost realizate. 

Cunoștințele
– reprezintă rezultatul asimilării, prin învățare, a unui ansamblu de
fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de
studii. 
Curs/Unitate de curs –– expunere, predare a unei materii de studiu sub forma unui
ciclu de lecții sau de prelegeri; oră sau totalitatea orelor de program destinate
acestei expuneri; o parte a programului de studii care este, de regulă, complex
și evaluat separat. 
Curs

la liberă alegere – un curs dintr-un program de studii oferit, de regulă, de
altă facultate decât cea de bază, care poate fi considerat ca parte a programului
de studiu, dar nu este obligatoriu și este selectat de către o parte din studenți la
decizia proprie. 
Disciplină condiționată – disciplină care poate fi contractată cu condiția
acumulării creditelor aferente altei discipline. 

Disciplină fundamentală – Disciplină din planul de învățământ care este esențială
pentru formarea și pregătirea profesională a studentului. 
Disciplină

de specialitate – Disciplină care servește aprofundării sau extinderii
cunoștințelor și capacităților specifice domeniului studiat. 

Domeniu/specializare
– direcție de pregătire generală și/sau specifică menționată
în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și specialităților pentru
pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior. 

Deprindere
– cunoștințele și experiența necesare pentru realizarea unei sarcini
specifice sau practicarea unei ocupații/meserii/profesii. 
ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile și de Acumulare) –– sistem cu
un ansamblu de reguli prin care pe baza unor proceduri specifice de comparare
și creditare a cursurilor, unui student îi sunt recunoscute perioade de studiu la altă
universitate, facilitând mobilitatea academică a studenților în întreaga Europă. 
Evaluare, examinare – totalitatea metodelor și a proceselor (teste/examene
scrise, proiecte și portofolii etc.), utilizate pentru evaluarea performanțelor
(cunoștințelor, deprinderilor și competențelor) unei persoane și care duce la o
formă de certificare. 
Evaluare

continuă – se efectuează în cadrul perioadei de predare normală și
contribuie la evaluarea finală.
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 eedback – termenul reprezintă percepția unei persoane asupra comportamentului,
F
atitudinilor sau reacțiilor altei persoane în diferite situații. Feedback-ul mai poate
fi oferit după un proiect sau eveniment unui grup de persoane. Totodată, acesta
este considerat un mecanism de îmbunătățire atât a relațiilor, comportamentelor,
proiectelor etc. cât și un element de detensionare. 

Diploma
– document doveditor de studii eliberat oficial de o instituție de
învățământ, care atestă domeniul calificării profesionale (și eventual, specializarea)
conferind deținătorului anumite drepturi, unele fiind reglementate prin lege. 
Integralist –– Student care a promovat toate examenele. 
 – Lucrare scrisă, cuprinzând rezultatul unor investigații independente,
Licență
întreprinse sub îndrumarea unui profesor, susținută în fața unei comisii constituite
cu ocazia examenului de licență (învățământ de lungă durată) sau de absolvire
(învățământ de scurtă durată). Este folosit uneori și termenul de „diplomă”. 
Masterat – Ciclul al II-lea al studiilor universitare, care asigură aprofundarea
pregătirii în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat,
dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare,
adesea obligatorie, pentru studiile doctorale. 
Mobilitate – activitate educațională efectuată de student în altă instituție pe baza
unui acord bilateral. 
Modul –– componentă standardizată a unui plan de învățământ cuprinzând
discipline sau activități care au fost cu o anumită finalitate, reflectată adesea în
denumirea sa. 

Notă
– măsură numerică sau un calificativ folosite pentru a descrie rezultatele
evaluării la un curs aparte sau în cadrul unei scale bine definite. 
Perioadă de studiu – numărul de ore de studiu de care are nevoie un student
mediu pentru a dobândi finalitățile de studiu preconizate într-un program
necesare pentru a obține, după o evaluare respectivă, creditele alocate acestuia. 

Plagiere/Plagiat
– însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor,
rezultatelor sau textelor aparținând altei persoane, indiferent de calea prin care
acestea au fost obținute și prezentându-le drept creație personală. Plagierea
constituie furt intelectual. 
Potențial bursier –– student care îndeplinește criteriile minime de obținere a
bursei. Bursele nu se acordă obligatoriu tuturor studenților potențiali bursieri, ci
în limita bugetului, în ordinea descrescătoare a mediei, respectiv punctajului.
unctajului. 

Practică
– activitate desfășurată sub conducerea unor cadre didactice de
specialitate, pe teren și/sau laboratoare specifice, în vederea aplicării cunoștințelor
obținute la anumite discipline. 
Practică pedagogică – formă de practică asociată cursurilor de pregătire
didactică și pedagogică care constă în susținerea de lecții în licee sau gimnazii
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de către studenți. 
Promovare (a unei discipline) – obținerea creditelor alocate disciplinei respective
prin îndeplinirea activităților specificate de către titularul de curs (lucrări practice,
teme, referate etc.) și obținerea unei note promovabile la forma de examinare cu
care se încheie cursul. 
Rezultatele învățării/Finalitățile de studiu – sunt descrieri a ceea ce un student
trebuie să cunoască, să înțeleagă și/sau să fie capabil să demonstreze/să facă
după încheierea unui proces de învățare și includ trei componente: cunoștințe,
deprinderi și competențe generale, descrise ca rezultate personale și profesionale.
Supliment la diplomă – anexă la o diploma oficială care asigură o descriere a
naturii, nivelului, contextului și statutului studiilor realizate și încheiate cu succes
de titularul diplomei. 

Tutorele
– Tutorul este cadrul didactic desemnat pentru a asigura suportul
îndrumării și integrării studenților în mediul universitar. 
Volum

de lucru – toate activitățile de studiu necesare dobândirii finalităților de
studiu (prelegeri, seminare, cursuri practice, laboratoare, studiu personal ghidat,
studiu individual, stagii de practică, muncă în proiect, informație de recuperare
etc.). 
Workshop

– atelier de lucru în care se lucrează în echipă în vederea dobândirii
de abilități și cunoștințe, în vederea soluționării unor probleme.
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