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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 15 septembrie 2016 

 

Hotărârea nr. 210 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 211 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 212 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 213 – Privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru anul universitar 2016-2017, 

avizate de Consiliul de Administrație al Universității la propunerea Consiliilor facultăților. 

Hotărârea nr. 214 – Privind modificările și actualizările propuse pentru Regulamentul intern al 

UAV. 

Hotărârea nr. 215 – Privind dosarelor cadrelor didactice asociate propuse de Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 216 – Privind reluarea activității pe post universitar din cadrul Departamentului de 

Automatică, Inginerie Industrială, Textile și Transporturi al Facultății de Inginerie al unui cadru 

didactic titular. 

Hotărârea nr. 217 – Privind aprobarea tarifelor pentru regia de cămin în anul universitar 2016-2017 

în căminele studențești ale UAV. 

Hotărârea nr. 218 – Privind redistribuirea  locurilor bugetate rămase neocupate la admiterea 

2016 la studii universitare de licență și master. 

Hotărârea nr. 219 – Privind  transferarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de Educație 

Fizică și Sport la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 220 – Privind  aprobarea componenței Comisiei Erasmus+ la nivel de 

universitate. 

Hotărârea nr. 221 – Privind  acordarea concediului fără plată pentru anul universitar 2016-

2017, unui cadru didactic titular.  
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Hotărârea nr. 222 – Privind  aprobarea ca un cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism și Protecția Mediului să predea în regim de plata cu ora disciplina chimie la 

Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 223 – Privind  aprobarea ca un student doctorand în cadrul Școlii doctorale – 

domeniul Filologie, să-și susțină teza de doctorat la sfârșitul anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 224 – Privind  aprobarea concediului fără plată a unui cadru didactic titular în 

anul universitar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 225 – Privind  aprobarea modificărilor  propuse de coordonatorul instituțional 

Erasmus+ la Regulamentul privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate de 

către studenți în cadrul mobilităților Erasmus+. 

Hotărârea nr. 226 – Privind  aprobarea eliberării duplicatului unui act de studii de licență, 

pentru un absolvent al UAV.  

Hotărârea nr. 227 – Privind componența comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat, 

domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 228 – Privind corectarea Hotărârii Senatului UAV nr. 160/26.05.2016. 
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