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

 

Hotărârea nr. 243 – Privind validarea în Consiliul facultății și Senat din partea Ligii Studenților 

din UAV, studenta de la Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 244 – Privind aprobarea înființării a 2 cursuri postuniversitare și 2 cursuri de 

perfecționare în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

Hotărârea nr. 245 – Privind aprobarea ca toți studenții care nu au semnat actul adițional, la 

propriul Contract de studii  nu vor mai datora către Universitatea „Aurel Vlaicu” taxele de 

școlarizare înregistrate ca debite restante.  

Hotărârea nr. 246 – Privind afilierea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad la Consorțiul 

Universitar Academica +. 

Hotărârea nr. 247 – Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 

actualizat. 

Hotărârea nr. 248 – Privind aprobarea începerea Cursului de pregătire în vederea admiterii, an 

universitar 2017-2018, la Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 249 – Privind aprobarea efectuării unor ore de seminar la disciplina Marketing, 

programul de studii universitare de licență Management, anul al II-lea, în regim de plată cu ora, 

la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, de 

către un cadru didactic titular, angajat al UAV. 

Hotărârea nr. 250 – Privind aprobarea numirii Comisiei de echivalare a examenelor și a altor 

forme de verificare, pentru studenții care au beneficiat de burse Erasmus, de la nivelul Facultății 

de Educație Fizică și Sport 

Hotărârea nr. 251 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante 

propuse de către facultăți, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 252 – Privind aprobarea componenței Comisiei de contestații pentru selecție 

dosare mobilități Erasmus+, la nivel de universitate. 
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Hotărârea nr. 253 – Privind aprobarea susținerii unor activități didactice în regim de plata cu 

oră, de către un cadru didactic titular, modulul de Optică Lasers in Oral Applications de la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în primul semestru al 

anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 254 – Privind aprobarea eliberării unui act de studii universitare de licență pentru 

un absolvent din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 255 – Privind validarea rezultatului alegerilor de la nivelul Facultății de Științe 

Economice. 

Hotărârea nr. 256 – Privind transferul locurilor bugetate rămase disponibile în anul universitar 

2016-2017. 

Hotărârea nr. 257 – Privind numirea unei comisii de cercetare prealabilă asupra persoanelor 

care se fac răspunzătoare de neachitarea la termen a Facturii WEBO-655/22.09.2013. 

Hotărârea nr. 258 – Privind numirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă asupra 

persoanelor care se fac răspunzătoare de neachitarea la termen a Facturii WEBO-

655/22.09.2013. 

Hotărârea nr. 259 – Privind numirea unei comisii de cercetare prealabilă în vederea analizării 

situației secretarului șef la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 260 – Privind validarea în funcția de Prodecan al Facultății de Științe Umaniste și 

Sociale. 
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