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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 23 septembrie 2015 

 

Hotărârea nr. 278 - Privind aprobarea transferării locurilor bugetare în anul universitar 2015-

2016, programul de masterat. 

Hotărârea nr. 279 - Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să  efectueze cursurile şi 

lucrările practice în sistem modular în anul universitar 2015-2016 

Hotărârea nr. 280 - Privind aprobarea solicitării a unui cadru didactic titular de a efectua 

cursurile în sistem modular. 

Hotărârea nr. 281 - Privind aprobarea plata cu ora la studii universitare de doctorat şi studii 

universitare de master să se facă în limita fondurilor disponibile. 

Hotărârea nr. 282 - Privind aprobarea retribuirii cadrelor didactice.  

Hotărârea nr. 283 - Privind aprobarea remunerării cadrelor didactice titulare și asociate ale 

UAV. 

Hotărârea nr. 284 - Privind aprobarea ca în anul universitar 2015-2016 să nu înceapă programul de 

studii universitare de licenţă Jurnalism. 

Hotărârea nr. 285 - Privind validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

începând cu anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 286 – Privind aprobarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial. 

Hotărârea nr. 287 – Privind aprobarea componenței Comisiei Erasmus la nivel de universitate. 

Hotărârea nr. 288 – Privind aprobarea taxei pentru închirierea Sălii de Sport de la Complexul 

M al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 289 – Privind aprobarea taxelor pentru închirierea sălilor de seminar, curs, aulă, 

sală de festivităţi. 
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Hotărârea nr. 290 – Privind aprobarea termenelor de achitare a taxei de şcolarizare. 

Hotărârea nr. 291 – Privind validarea dosarelor cadrelor didactice asociate pentru anul 

universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 292 – Privind abrogarea HS 150 din 05 mai 2014. 

Hotărârea nr. 293 – Privind aprobarea ca un cadru didactic angajat al UAV, să efectueze 

activitate în regim de plata cu ora pe parcursul anului şcolar 2015-2016 în cadrul comisiei 

medicale a Liceului Special „Sfânta Maria” din Arad.  

Hotărârea nr. 294 – Privind aprobarea un cadru didactic angajat al UAV, să efectueze activitate 

în regim de plata cu ora pe parcursul anului şcolar 2015-2016 în cadrul Universităţii din Oradea. 

Hotărârea nr. 295 – Privind aprobarea un cadru didactic angajat al UAV, să efectueze activitate 

în regim de plata cu ora pe parcursul anului şcolar 2015-2016 la Şcoala Postliceală Sanitar. 

Hotărârea nr. 296 – Privind aprobarea un cadru didactic angajat al UAV, să efectueze activitate 

în regim de plata cu ora pe parcursul anului şcolar 2015-2016 în cadrul Seminarului Teologic 

Ortodox din Arad. 

Hotărârea nr. 297 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

 Hotărârea nr. 298 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 299 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 300 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 301 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 302 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 
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Hotărârea nr. 303 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 304 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 305 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 306 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 307 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 308 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 309 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 310 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 311 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 

Hotărârea nr. 312 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, a unui 

absolvent. 
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