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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 22 aprilie 2015 

Hotărârea nr. 85 - Privind acționarea în instanță a Ziarului „Ziua de Vest”, la Judecătoria 

Timișoara. 

Hotărârea nr. 86 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii  pentru o 

absolventă a studiilor postuniversitare al UAV. 

Hotărârea nr. 87 – Privind aprobarea Metodologiei proprie de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 88 – Privind aprobarea actualizării și modificării Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea Concursurilor de admitere în ciclul de studii universitare de licență și 

masterat, iulie-septembrie 2015. 

Hotărârea nr. 89 – Privind aprobarea actualizării și modificării Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, promoția 2015. 

Hotărârea nr. 90 – Privind aprobarea actualizării și modificării Procedurii privind elaborarea 

lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, promoția 2015. 

Hotărârea nr. 91 – Privind validarea Raportului anual al Rectorului UAV privind starea 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 92 – Privind anularea Hotărârii de Senat nr. 70 din 16 martie 2015 privind 

validarea concursurilor didactice. 

Hotărârea nr. 93 – Privind invalidarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de 

asistent universitar pe perioadă determinată 

Hotărârea nr. 94 – Privind statutul de invitați permanenți în Senat. 

Hotărârea nr. 95 – Privind aprobarea ca doamna prof.univ.dr. Lizica Mihuț va avea calitatea de 

invitat permanent în Senat în calitate de Director interimar al Școlilor Doctorale ale UAV. 

Hotărârea nr. 96 – Privind aprobarea plata cu ora pentru semestrul al II-lea al anului universitar 

2014-2015. 
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Hotărârea nr. 97 – Privind respingerea  scoaterii la concurs a unui post de tehnician, la 

Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 98 – Privind aprobarea tarifelor pentru multiplicare/listare la Editura Universității 

„Aurel Vlaicu” 

Hotărârea nr. 99 – Privind aprobarea taxelor pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 și 

taxele de școlarizare pentru anul universitar. 

Hotărârea nr. 100 – Privind aprobarea distribuirii locurilor bugetate repartizate Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad prin Adresa MECS nr. 128/GP/27.03.2015. 

Hotărârea nr. 101 – Privind aprobarea perioadelor de admitere și afișarea rezultatelor 

examenelor. 

Hotărârea nr. 102 – Privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 103 – Privind validarea Comisiilor de concurs/contestație pentru ocuparea 

postului vacant. 

Hotărârea nr. 104 – Privind validarea Comisiilor de concurs/contestație pentru ocuparea unui 

post vacant.  

Hotărârea nr. 105 – Privind validarea Comisiilor de concurs/contestație pentru ocuparea unui 

post vacant. 

Hotărârea nr. 106 – Privind validarea Comisiilor de concurs/contestație pentru ocuparea 

posturilor vacante de îngrijitor. 

Hotărârea nr. 107 – Privind aprobarea pensionării tuturor cadrelor didactice care au împlinit 

vârsta de pensionare. 

Hotărârea nr. 108 – Privind aprobarea verificării prin programul antiplagiat achiziționat de 

UAV a articolelor care se transmit spre publicare revistelor editate sub egida UAV.  

Hotărârea nr. 109 – Privind aprobarea participării Universității „Aurel Vlaicu” din Arad la 

Salonul educațional EDU2JOB ce se va desfășura în perioada 7-8 mai 2015 la Expo Arad. 
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Hotărârea nr. 110 – Privind aprobarea Comisiilor de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 

2015 propuse de Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 111 – Privind aprobarea Comisiilor de finalizare a studiilor pentru promoția 2015 

propuse de Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 112 – Privind aprobarea începând cu anul universitar 2015-2016, programul de 

studii universitare de licență Administrarea Afacerilor, domeniul Administrarea Afacerilor din 

cadrul Facultății de Științe Economice să intre în lichidare. 

Hotărârea nr. 113 – Privind aprobarea înaintării către ARACIS o adresă prin care să se solicite 

amânarea depunerii dosarelor de acreditare/evaluare periodică pentru programe de studii 

universitare de licență. 

Hotărârea nr. 114 – Privind aprobarea ca diferența de sumă de la ANELIS+ pentru anul 2014 să 

rămână ca avans pentru anul 2015. 

Hotărârea nr. 115 – Privind aprobarea locurilor bugetate pentru romi si etnici români distribuite 

cf. HS nr. 100/22.04.2015. 

Hotărârea nr. 116 – Privind aprobarea Taxelor diverse pentru anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 117 – Privind aprobarea taxei anuale stabilită de Senatul UAV pentru ca perioada 

de prelungire a perioadei de doctorat. 

Hotărârea nr. 118 – Privind aprobarea validării Comisiei centrale de admitere pe universitate 

pentru sesiunea iulie-septembrie 2015. 

Hotărârea nr. 119 – Privind aprobarea modificării Calendarului Examenelor de licență la 

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 120 – Privind aprobarea înființării unui post de responsabil pe calitate. 

Hotărârea nr. 121 – Privind aprobarea înființării unui post de responsabil date statistice. 

Hotărârea nr. 122 – Privind aprobarea acordării indemnizației de conducere în mod 

corespunzător, conform Legii 284/2010. 
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Hotărârea nr. 123 – Privind aprobarea taxelor pentru regie cămin în anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 124 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a  posturilor de îngrijitor. 

Hotărârea nr. 125 – Privind aprobarea Procedurii privind circuitul documentelor în vederea 

dezbaterii și aprobării acestora în Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 126 – Privind aprobarea ca un cadru didactic să-și continue activitatea didactică 

până la sfârșitul anului universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 127 – Privind aprobarea înscrierii unui cadru didactic pentru susținerea 

examenului de abilitare cu decontarea cheltuielilor aferente acestuia. 

Hotărârea nr. 128 – Privind aprobarea înscrierii unui cadru didactic pentru susținerea 

examenului de abilitare cu decontarea cheltuielilor aferente acestuia. 

Hotărârea nr. 129 – Privind aprobarea înscrierii unui cadru didactic pentru susținerea 

examenului de abilitare cu decontarea cheltuielilor aferente acestuia. 

Hotărârea nr. 130 – Privind aprobarea înscrierii unui cadru didactic pentru susținerea 

examenului de abilitare cu decontarea cheltuielilor aferente acestuia. 

Hotărârea nr. 131 – Privind aprobarea reducerii penalizărilor pentru întârzierile de neplată. 

Hotărârea nr. 132 – Privind aprobarea depunerii Raportului de autoevaluare pentru acreditarea 

periodică a Programului de studii Psihopedagogice în vederea Certificării Competențelor pentru 

Cariera Didactică din cadrul Departamentului de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială. 
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