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Anexa 3 
 
 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 
 

REGULAMENT 
privind analiza și aprobarea solicitărilor cadrelor didactice privind 

dreptul de a beneficia de anul sabatic 
 
Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul procedural al analizei și aprobării solicitărilor cadrelor 

didactice de a beneficia de anul sabatic. 

Art.2. Prezentul regulament este elaborat pe baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011. 

Art.3. Cadrele didactice din Universitatea de Vest din Timișoara (denumită în continuare UVT) pot 

beneficia de anul sabatic dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au gradul didactic de profesor, respectiv conferențiar universitar sau au fost directori de grant de 

cercetare în ultimii 6 ani consecutivi, indiferent de gradul lor didactic; 

b) sunt titulari în UVT, fiind angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

c) contractul lor de muncă pe perioadă nedeterminată nu a fost suspendat în ultimii 6 ani consecutivi de 

la data înregistrării cererii; 

d) au funcționat în ultimii 6 ani în cadrul UVT; 

e) în ultimii 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare în calitate de membru în echipa de 

cercetare sau director de grant; 

f) vor desfășura, în baza unui acord instituțional, a unui contract sau a unei invitații, activități de 

cercetare și/sau didactice într-o altă instituție de învățământ superior sau/și de cercetare, din țară sau 

din străinătate. 

Art.4. Pe perioada anului sabatic, aceștia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea 

senatului universitar, și își păstrează calitatea de titular, fiind scutiți de efectuarea activităților din fișa 

postului. 

Art.5. În perioda în care cadrul didactic beneficiază de anul sabatic, activitățile didactice din fișa postului 

vor fi acoperite în regim de plata cu ora de către alte cadre didactice. Solicitantul nu poate efectua în 

UVT activități didactice, în timpul anului sabatic, în regim de plata cu ora. 
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Art.6. Cererea cadrului didactic privind solicitarea de a benefica de anul sabatic, cerere însoţită de 

documentele care să probeze îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute la articolul 3, va fi analizată și 

supusă aprobării de către Senatul UVT. 

Art.7. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin hotărâre a Senatului UVT din 
data de 06.10.2011. 
 

 


