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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din  14 decembrie 2016 

Hotărârea nr. 286 – Privind anularea și modificarea în parte a Hotărârii de Senat nr. 

393/03.121.2015. 

Hotărârea nr. 287 – Privind aprobarea Calendarului desfășurării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante de cadre didactice pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 288 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru semestrul al II-lea al anului 

universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 289 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 290 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 291 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 292 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 293 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 294 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 295 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 296 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 297 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 
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Hotărârea nr. 298 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 299 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 300 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 301 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 302 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 303 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 304 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 305 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 306 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 307 – Privind validarea componenței nominale a Comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului de cadru didactic. 

Hotărârea nr. 308 – Privind aprobarea Calendarului înscrierilor pentru sesiunea de admitere 

iulie – septembrie 2017. 

Hotărârea nr. 309 – Privind premierea rezultatelor cercetării științifice pe anul 2016 și 

cuantumul premiilor propuse de Consiliile facultăților și aprobate de Consiliul de administrație. 
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Hotărârea nr. 310 – Privind aprobarea rezultatului Raportului de cercetare prevăzută de Art. 59, 

lit. a) din Regulamentul intern al UAV. 

Hotărârea nr. 311 – Privind aprobarea susținerii unor activități didactice în regim de plata cu 

ora la Universitatea de Vest din Timișoara, în anul universitar 2016-2017, de către un  cadru 

didactic asociat. 

Hotărârea nr. 312 – Privind completarea Art. 1 a Hotărârii de Senat nr. 240 din 28 septembrie 

2016. 

Hotărârea nr. 313 – Privind atribuțiile Biroului Permanent al Senatului în perioada vacanțelor și 

în situații excepționale. 

Hotărârea nr. 314 – Privind  taxele de școlarizare pentru studenții care nu au semnat actul 

adițional la propriul Contract de studii. 
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