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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 13 octombrie 2015 

Hotărârea nr. 313 - Privind aprobarea transferului locurilor bugetate rămase neocupate la 

Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 314 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și ordine 

internă a căminului și a cantinei. 

Hotărârea nr. 315 - Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a departamentului de 

gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii. 

 

Hotărârea nr. 316 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

compartimentului Audit Public Intern. 

 

Hotărârea nr. 317 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a 

locurilor de parcare în Parcarea UAV – Complex Universitar M. 

 

Hotărârea nr. 318 - Privind aprobarea Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea 

și evaluarea periodică a programelor de studii. 

 

Hotărârea nr. 319 - Privind aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea publică a tezei 

de doctorat, domeniul Filologie, a unui student-doctorand. 

 

Hotărârea nr. 320 - Privind aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea publică a tezei 

de doctorat, domeniul Filologie, a unui student-doctorand. 

Hotărârea nr. 321 - Privind abrogarea Hotărârii de Senat cu nr. 370/11.10.2012. 

Hotărârea nr. 322 - Privind aprobarea exmatriculări doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale – 

domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 323 – Privind validarea Comisiei de selecție/evaluare Erasmus la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 324 – Privind aprobarea înființării unui nou program de studii universitare de 

masterat în domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit. 
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Hotărârea nr. 325 – Privind aprobarea continuării raporturilor de muncă între UAV și cadrele 

didactice asociate. 

Hotărârea nr. 326 – Privind aprobarea încetarea raporturilor de muncă între UAV și unele cadre 

didactice. 

Hotărârea nr. 327 – Privind aprobarea menținerea cu contract de muncă pe perioadă 

determinată a unor cadre didactice. 

Hotărârea nr. 328 – Privind validarea alegerilor parțiale de la Facultatea de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 329 – Privind validarea alegerilor parțiale de la Facultatea de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 330 – Privind validarea dosarelor cadrelor didactice asociate de la Facultatea de 

Design. 

Hotărârea nr. 331 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular angajat al UAV, să efectueze 

activitate didactică în regim de plata cu ora pe parcursul anului școlar 2015-2016 în cadrul 

Colegiului Național „D. Țichindeal”. 

Hotărârea nr. 332 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular angajat al UAV, să efectueze 

activitate didactică în regim de plata cu ora pe parcursul anului școlar 2015-2016 în cadrul 

Facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara. 

Hotărârea nr. 333 – Privind aprobarea exmatriculării unor  studenți de la programul de licență 

și masterat, forma de finanțare buget și taxă. 

Hotărârea nr. 334 – Privind aprobarea transferului locurilor bugetate rămase neocupate, an 

universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 335 – Privind aprobarea transferării unui loc bugetat de la Masteratul Modelare 

matematică în cercetare și didactică, domeniul Matematică la Masteratul Informatică aplicată în 

științe, tehnologie și economie, domeniul Informatică, în anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 336 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular angajat al UAV, să efectueze 

activitate didactică în regim de plata cu ora pe parcursul anului școlar 2015-2016, în cadrul 

Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității de Vest Timișoara. 
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Hotărârea nr. 337 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență pentru o absolventă a UAV. 

Hotărârea nr. 338 – Privind solicitarea Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția 

Mediului de a organiza noi alegeri pentru un nou senator din cadrul FIATPM 

Hotărârea nr. 339 – Privind aprobarea pentru participare a doamnei Decan interimar la Sedința 

de Senat. 

Hotărârea nr. 340 – Privind abrogarea Hotărârii de Senat 228 din 20 septembrie 2013. 

Hotărârea nr. 341 – Privind relațiile de comunicare a UAV cu ziarul „Ziua de Vest”. 

Hotărârea nr. 342 – Privind aprobarea normelor didactice a tuturor cadrelor didactice din UAV. 

http://www.uav-arad.go.ro/
http://www.uav-arad.go.ro/

