LISTA CU CATEGORII DE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
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Nr.
crt.

Entitate

CATEGORII DE DOCUMENTE

Biblioteca Centrală a UPT






Cataloagele Bibliotecii: Catalogul electronic şi cataloagele tradiţionale;
Indexuri bibliografice pentru accesarea colecţiilor Bibliotecii;
Instrucţiuni şi formulare tipizate specifice de utilizare a Bibliotecii;
Regulamentul de funcţionare al Bibliotecii.

Birou de Evidenţă şi
Monitorizare Proiecte și
Rezultate Științifice











Codul de etică al cercetării ştiinţifice din UPT;
Manifestari ştiinţifice;
Plan operaţional anual;
Raport activitate cercetare – Raport autoevaluare;
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Evidenta, Monitorizare Proiecte și Rezultate Științifice
Anunturi cu privire la lansarea de noi competitii;
Liste cu Programe finanţate din fonduri naţionale ;
Liste cu Proiecte / Contracte de cercetare / Consultanţă / Servicii tehnice şi tehnologice încheiate direct cu companii din ţară ;
Strategia Universităţii Politehnica Timişoara pentru cercetarea ştiinţifică de perspectivă pe termen lung.

3.

Centrul de Educaţie Permanentă






Anunţuri privind organizarea de cursuri;
Informaţii despre proiecte;
Formulare (contract de studii, fişă de înscriere);
Statutul Centrului de Educație Permanentă.

4.

Direcţia Generală de Asigurare a
Calităţii






Documente referitoare la structurile calităţii;
Hotărâri ale UPT cu privire la politica calităţii;
Proceduri ale sistemului de management al calităţii
Planuri de audit în domeniul calităţii.









Anunţuri lansare apeluri de depuneri de proiecte;
Anunţuri lansare concursuri de burse pentru studii în străinătate;
Calendar acţiuni şi activităţi importante pe plan internaţional;
“Erasmus University Charter and Erasmus Policy Statement” document prin care Comisia Europeană a acordat statutul de universitate
europeană pentru UPT şi a aprobat dreptul de participare în programele europene în domeniul educaţiei;
Formulare tipizate (cerere pentru ordin de deplasare externă, formular de acord bilateral Erasmus, formular de acord-cadru);
Liste asociate programelor Erasmus de mobilităţi (liste acorduri, studenţi selectaţi, profesori coordonatori, profesori solicitanţi, staff
nedidactic selectat, documente necesare derulării stagiului, universităţi partenere);
Liste asociate programelor europene în domeniul educaţiei (liste proiecte în derulare: liste proiecte, coduri, coordonatori, prezentări
sintetice ale proiectelor);
Liste acorduri-cadru cu alte universităţi străine şi cu firme internaţionale;
Sinteza activităţilor internaţionale în UPT.

1.

2.

5.

Departamentul Relații
Internaţionale





6.

Birou Juridic



Pentru respectarea principiului confidenţialităţii, Biroul Juridic nu deţine documente de interes public.

7.

Serviciul Achiziţii Publice




Dosarul achiziţiei, conform OUG 34 / 2006.
Regulamentul (CE) Nr. 213 / 2008 – vocabularul comun privind achiziţiile publice – codurile CPV.

Direcţia Financiar Contabilitate






Bilanţul contabil;
Bugetul de venituri şi cheltuieli;
Contul de execuţie al bugetului instituţiei;
Contul de profit şi pierdere.

8.

Nr.
crt.

9.

Entitate

Direcţia Resurse Umane

CATEGORII DE DOCUMENTE









Regulament privind organizarea şi funcţionarea Complexului de Cazare al Universităţii Politehnica Timişoara precum şi drepturile şi
obligaţiile specifice ale studenţilor căminişti;
Regulament de precazare;
Contracte de servicii.



Lista de preturi si tarife.


10.

Direcţia Socială

11.

Tipografie

Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în U.P.T.;
Contract colectiv de munca;
Reglementări ale UPT privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în U.P.T., condiţiile
de prezentare la concurs şi actele necesare;
Regulament de ordine interioară al U.P.T.

