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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 28 septembrie 2016 

Hotărârea nr. 229 – Privind validarea  concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante, și numirea pe post începând cu semestrul I al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 230 – Privind aprobarea tarifului la studiile universitare de licență. 

Hotărârea nr. 231 – Privind plata cu ora la studii universitare de master și doctorat. 

Hotărârea nr. 232 – Privind aprobarea înlocuirii sintagmei „copii legalizate” cu „copii conform 

cu originalul”, în toate procedurile, regulamentele și metodologiile. 

Hotărârea nr. 233 – Privind aprobarea componenței Comisiei Erasmus+ din cadrul Facultății de   

Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 234 – Privind aprobarea eliberării unui act de studii universitare de licență pentru 

o absolventă a UAV.  

Hotărârea nr. 235 – Privind aprobarea rezervării postului de cadru didactic din cadrul Facultății 

de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 236 – Privind aprobarea efectuării a trei ore pe săptămână la Liceul Tehnologic 

„Francis Neumann”, în regim de plata cu ora, în anul școlar 2016-2017, de către un cadru 

didactic titular.  

Hotărârea nr. 237 – Privind aprobarea schimbării numelui unui student în anul al III-lea, an 

universitar 2015-2016, , în toate evidențele în care se găsește la Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad. 

Hotărârea nr. 238 – Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular de a preda un număr 

de trei cursuri în anul universitar 2016-2017, la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea 

de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și informatică de 

gestiune, în limba germană. 

Hotărârea nr. 239 – Privind aprobarea Calendarului Alegerilor la Facultatea de Științe 

Economice pentru Consiliul Facultății. 
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Hotărârea nr. 240 – Privind anularea Hotărârii Senatului nr. 316/12.09.2014. 

Hotărârea nr. 241 – Privind deschiderea unei linii de finanțare/creditare pentru proiectul Noi 

nano-arhitecturi de inspirație biologică de tip celular – pentru circuite integrate POC-A1-A1.1.4-

E-2015 nr. P-37-744, Cod MySMIS+ 103719. 

Hotărârea nr. 242 – Privind solicitarea unui cadru didactic pentru acordarea de concediu fără 

plată în anul universitar 2016-2017. 
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