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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 05 iunie 2014 

 

Hotărârea nr. 192 – Privind aprobarea organizării de cursuri practice de limba română pentru 

studenții din cadrul programului de mobilități ERASMUS. 

Hotărârea nr. 193 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență a unor absolvenți ai 

UAV la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 194 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență a unor absolvenți ai 

UAV la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 195 – Privind aprobarea amenajării Studioului școală de televiziune. 

Hotărârea nr. 196 – Privind aprobarea activităților personalului nedidactic. 

Hotărârea nr. 197 – Privind aprobarea activităților personalului nedidactic din cadrul Direcției 

general administrative. 

Hotărârea nr. 198 – Privind aprobarea deplasării externe în Belgia, la conferința Asia Europe 

Meeting (ASEM): A partnership for the 21
st
 century, a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 199 – Privind aprobarea deplasării externe în Italia, la Forumul cu privire la 

strategii eficiente de finanțare a universităților europene. 

Hotărârea nr. 200 – Privind aprobarea deplasării la Liverpool, UK în vederea devenirii 

Universități noastre membru cu drepturi depline ale EUA. 

Hotărârea nr. 201 – Privind concediul e odihnă a personalului didactic auxiliar. 

Hotărârea nr. 202 – Privind aprobarea transformării unui post. 

Hotărârea nr. 203 – Privind aprobarea transformării unui post. 

Hotărârea nr. 204 – Privind aprobarea transformării unui post. 

Hotărârea nr. 205 – Privind aprobarea concediului de odihnă a unui cadru didactic titular. 
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Hotărârea nr. 206 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență la Universitatea ”Aurel 

Vlaicu” din Arad a unei studente de la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 207 – Privind aprobarea componenței Comisiei de recepție a mijloacelor fixe. 

Hotărârea nr. 208 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de licență pentru o 

absolventă a UAV. 

Hotărârea nr. 209 – Privind aprobarea taxei pentru susținerea tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 210 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență la UAV a unor 

absolvenți de la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 211 – Privind aprobarea susținerii tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 212 – Privind aprobarea achiziționării unui număr de calculatoare. 

Hotărârea nr. 213 – Privind aprobarea achiziționării unor camere de luat vederi. 

Hotărârea nr. 214 – Privind aprobarea solicitării unei absolvente de la o altă Universitate. 
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