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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
Prorector responsabil cu strategia academică  și relația cu studenții  

 

Număr de înregistrare: 10084/01.03.2021 

 

Către:  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 

În atenția: domnului decan prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA 

 

Subiect: solicitare organizare examen de finalizare a studiilor universitare de licență pentru 

absolvenții promoției 2021 a Universitărții Emanuel din Oradea, Facultatea de Management  
 

Stimate domnule decan,  

 

  În urma solicitării primite din partea Universității Emanuel din Oradea, de a-i sprijini prin 

organizarea la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Facultatea de Economie și de 

Administrare a Afacerilor (FEAA), a examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții 

promoției 2021 ai programul de studii universitare de licență Informatică economică de la 

Facultatea de Management, în conformitate cu Procedura de sistem privind evaluarea cererilor 

de susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență la UVT, în cazul 

studenților (sau absolvenților) proveniți de la alte instituții de învățământ superior acreditate 

sau autorizate să funcționeze provizoriu, aprobată de Senatul UVT ca anexă la Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și 

de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, vă transmit avizul favorabil asupra acesteia, 

solicitarea fiind depusă în termenul stabilit de procedură, iar universitatea solicitantă a fost 

evaluată la ultima vizită instituţională efectuată de Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul „grad de încredere ridicat”, îndeplinind astfel 

condițiile stabilite de procedură pentru avizare. 

  Astfel, vă rugăm să continuați demersurile pentru analiza solicitării primite, conform 

prevederilor procedurii menționate mai sus. 

 

Cu alese gânduri, 

Prorector 

 

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU 
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Aprobat prin HS 36 din 18.03.2021.




