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“Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si 
Design si Facultatea de Muzica si Teatru” 

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  
“Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si Design si Facultatea de 
Muzica si Teatru”, cod MySMIS 122196, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului propus este extinderea și dotarea spațiilor de învățământ din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), Facultatea de Arte și Design și Facultatea de 
Muzică și Teatru în vederea creșterii relevanței învățământului terțiar al UVT în relație cu piața 
forței de muncă și sectoarele economice competitive.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Dezvoltarea infrastructurii existente și a bazei materiale a Facultății de Arte și Design și Facultății 
de Muzica și Teatru prestatoare de servicii de educație de nivel terțiar universitar, în vederea 
furnizării procesului educațional în rândul studenților la standardele de calitate europene; 
2. Asigurarea unor condiții de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru 709 
studenți de la Facultatea de Arte și Design și pentru 357 studenți de la Facultatea de Muzică și 
Teatru, precum și pentru cadrele didactice aferente și viitorii studenți, prin investiția în 
infrastructura de educație și formare realizată; 
3. Specializarea viitoarei forțe de munca pe domeniiile arte, muzică și teatru răspunzând cerințelor 
pieței muncii privind standardele și calitatea academică și beneficiind de tehnologie modernă care 
oferă competențe cros-disciplinare; 
4. Creșterea vizibilității, reprezentativității și impactului facultăților vocaționale din cadrul UVT în 
rândul comunității și a sectorului privat, prin compatibilizarea și armonizarea ciclurilor curriculare 
cu cele ale universităților și facultăților de Arte existente la nivel național și internațional și 
cerințele pieței. 

Rezultate asteptate 
1. O infrastructură subiect al proiectului: instituție de învățământ superior - UVT extinsă și dotată 
prin intermediul proiectului. 
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2. 1066 studenți participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură extinsă și 
echipată prin intermediul proiectului, dintre care 633 fete și 433 baieți. Dintre cei 1066 studenți 
participanți, 4 persoane sunt cu dizabilități și 114 persoane aparțin categoriilor dezavantajate. 
3. Achiziționarea prin proiect a unei bazei materiale la standarde europene pentru facultațile 
vocaționale din cadrul UVT. 
4. Unirea a trei domenii artistice existente în UVT - Arte plastice, Muzică și Artele Spectacolului, 
prin intermediul infrastructurii extinse prin proiect. 
5. Formarea și aprofundarea pentru cei 709 studenți ai Fac. de Arte și Design și 357 studenți ai Fac. 
de Muzică și Teatru a structurilor și limbajelor creative multidisciplinare, răspunzând cerințelor 
pieței muncii și facilitând inserția acestora pe piața muncii. 
6. 709 Studenți de la Facultatea de Arte și Design și 357 studenți de la Facultatea de Muzica și 
Teatru își vor forma competențe cros-disciplinare care să contribuie la creșterea angajabilității în 
sectoare competitive. 
7. Evenimente de promovare, vizibilitate a studenților înscriși la facultațile vocaționale ale UVT, a 
impactului facultăților vocaționale în rândul comunității și a sectorului privat 
8. Promovarea obiectivului de investiție finanțat prin proiect. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 19.02.2019. 

Proiectul se derulează în Municipiului Timisoara, Județul Timis, în perioada de implementare 
01.01.2018-31.12.2023, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 19.006.358,79 
lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 15.939.510,41 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 2.437.807,47 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 375.047,31 lei. 

 
Date de contact: 
Megan Ovidiu Octavian, Manager de proiect, Tel: 0256592111, E-mail: daip@e-uvt.ro 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro 
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