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                                                                                                                                        DECANAT 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Program FEAA (on line)  

 ,,Săptămâna de iniţiere la UVT 2021,, 
 

Luni 20 septembrie 2021 
17:00-18:30 Prezentare generală „UVT pentru studenți”  (online)  
Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite către studenții FEAA linkul 

de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

Marți 21 septembrie 2021 
09:00-10:30 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializarea Informatică Economică (IE)  

Link conectare: https://meet.google.com/kkz-pcgt-waf  

 Prezentare programului de studii de licență specializarea Informatică Economică (IE) -

Director Departament Sisteme Informaționale pentru Afaceri 

• Prezentarea cadrelor didactice tutori de an și a studenţilor tutori la anul 1 de la 

specializarea IE 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

11:00-12:30 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializarea Economie Generală și Comunicare 

Economică (EGCE)  

Link conectare: https://meet.google.com/ssu-yhwm-dtm  

• Prezentare program de studii de licență specializarea Economie Generală și Comunicare 

Economică (EGCE) - Director Departament Economie și Comunicare Economică 

• Prezentarea cadrelor didactice tutori de an și a studenţilor tutori la anul 1 de la 

specializarea EGCE 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

13:00-14:30 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializarea Economie și Afaceri Internaționale 

(EAI)  

Link conectare:  https://meet.google.com/vvk-gawm-ngg  

• Prezentare program de studii de licență specializarea Economie și Afaceri Internaționale 

(EAI) -–Responsabil specializare  

• Prezentare program de studii de licență specializarea Economie și Afaceri Internaționale 

(EAI) –Responsabil specializare  Economie și Afaceri Internaționale  

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

17:00-18:00 Consiliere și orientare în carieră. Rolul CCOC-UVT în viața studenților. Peer 

to PeerTutoring (online). Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite 

către studenții FEAA linkul de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

https://meet.google.com/kkz-pcgt-waf
https://meet.google.com/ssu-yhwm-dtm
https://meet.google.com/vvk-gawm-ngg
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Miercuri 22 septembrie 2021 
Interval orar: 09:00-12:00 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializările Finanțe și Bănci (FB) + Finanțe și 

Bănci în engleză (FB-engleză) 

Link conectare: https://meet.google.com/vfp-oigr-wji 

• Prezentare program de studii de licență specializarea Finanțe și Bănci (FB) -Director 

Departament Finanțe 

• Prezentare program de studii de licență specializarea Finanțe și Bănci în engleză (FB-

engleză) –Responsabil specializare  

• Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Finanțe și Bănci 

(FB) + Finanțe și Bănci în engleză (FB-engleză) 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

Interval orar: 12:00-13:30 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializarea Marketing (MK)  

Link conectare: https://meet.google.com/hoz-bham-yzo 

 Prezentare program de studii de licență specializarea Marketing (MK)-Director 

Departament Marketing și Relații Internaționale 

•  Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializare Marketing (MK) 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

15:30-16:00  Prezentare facilități IT (online)  
Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite către studenții FEAA linkul 

de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

 

Joi 23 septembrie 2021 
09:00-12:00 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune 

(CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană ( CIG-germană) 

Link conectare: https://meet.google.com/uyu-pchv-ssn 

 Prezentare program de studii de licență specializare Contabilitate și Informatică de 

Gestiune (CIG)-Director Departament Contabilitate și Audit 

 Prezentare program de studii de licență specializarea Contabilitate și Informatică de 

Gestiune în germană ( CIG-germană) -Responsabil specializare 

• Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Contabilitate și 

Informatică de Gestiune (CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană 

( CIG-germană) 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

14:00-15:00 Prezentare BCUT (online).Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT 

va transmite către studenții FEAA linkul de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

https://meet.google.com/vfp-oigr-wji
https://meet.google.com/hoz-bham-yzo
https://meet.google.com/uyu-pchv-ssn
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15:30-16:00 Prezentare introductivă privind etica și integritatea academică (online) 

Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite către studenții FEAA linkul 

de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

 

Vineri 24 septembrie 2021 
09:00-12:00 

Participă studenții FEAA din anul 1 de la Management( MGM) + Management în franceză 

(MGM-franceză) 

Link conectare: https://meet.google.com/hnq-hcjh-yxu 

 Prezentare program de studii de licență specializarea Management( MGM)-Director 

Departament Management 

•  Prezentare program de studii de licență specializarea Management în franceză (MGM-

franceză) –Responsabil specializare   

• Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Management( MGM) 

+ Management în franceză (MGM-franceză)  

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

 

12:00-13:30  

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializarea Economia Comerțului Turismului și 

Serviciilor (ECTS) 

Link conectare: https://meet.google.com/xma-ayjx-nft 

 Prezentare programului de studii de licență specializarea Economia Comerțului 

Turismului și Serviciilor (ECTS)-Responsabil specializare   

• Prezentarea cadrelor didactice tutori de an și a studenţilor tutori la anul 1 de la 

specializarea ECTS 

• Prezentare responsabil CCOC pentru FEAA 

• Prezentare responsabil DPPD pentru FEAA 

• Prezentare AIESEC Timișoara 

• Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) 

 

15:30-16:00 – Oportunități de mobilitate internaționlă pentru studenții UVT (online) 

• Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite către studenții FEAA 

linkul de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

Sâmbătă 25 septembrie 2021 
14:00-15:00 – Prezentare Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara 

OSUT (online) 

Participă on line toti studenții FEAA din anul 1. UVT va transmite către studenții FEAA linkul 

de conectare pe platforma Microsoft Teams. 

 

Luni 27 septembrie 2021 
12:00-14:00 Ceremonia oficială FEAA de deschidere an universitar 2021/2022 (on line) 

Participă toti studenții FEAA din anul 1.  

Transmisie live de pe pagina de Facebook FEAA https://www.facebook.com/FEAA.Timisoara  

 

https://meet.google.com/hnq-hcjh-yxu
https://meet.google.com/xma-ayjx-nft
https://www.facebook.com/FEAA.Timisoara

