UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

NR. 24190/0-1/ 04.06.2020
ANUNŢ
privind examenul de promovare pe postul: Administrator financiar I, din cadrul Consiliului de
Studii Universitare de Doctorat
I.

Data, locul şi ora examenului:

Examenul va avea loc în data de 19.06.2020, ora 10:00, sala 223, Universitatea de Vest
din Timișoara, Strada V. Pârvan 4, Timișoara.
II.

1. Comisia de examinare:
•
•
•
•

Prof. univ.dr. Otilia Florica Hedeșan- membru
Loredana Pîrvu- membru
Ramona Mițiga- membru
Dicso Vanessa - secretar comisie.

2. Comisia de contestaţie:
•
•
•
•

Prof. univ. dr. Dana Percec - membru
Ramona Kopis – membru
Mariana Mitrică - membru
Dicso Vanessa - secretar comisie.

III. Bibliografia:
•
•
•
•

Carta UVT;
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Biroului de Studii Doctorale;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat;
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Probele de examen:
Examenul de promovare pe postul de administrator financiar grad I/Consiliului de Studii
Universitare de Doctorat va consta în susținerea unei probe practice.
V. Modalitatea de desfășurare a examenului:
• Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj maxim
de 100 de puncte.
• Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
• Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina
de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii
acestuia.
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•
•

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se
afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159

Departament Resurse Umane
Carmen Popescu
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