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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 28 mai 2015 

Hotărârea nr. 133 - Privind aprobarea Strategiei de internaționalizare a Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, în limba română și limba engleză. 

Hotărârea nr. 134 - Privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 135 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 136 - Privind aprobarea Regulamentelor Comisiilor permanente ale Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 137 - Privind aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului de admitere la 

Școala doctorală în domeniul Teologie, pentru anul universitar 2015–2016. 

Hotărârea nr. 138 - Privind aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului de admitere la 

Școala doctorală în domeniul Filologie, pentru anul universitar 2015–2016. 

Hotărârea nr. 139 - Privind aprobarea Regulamentului pentru organizare și desfășurare a 

concursului de admitere la doctorat în cadrul IOSUD „Aurel Vlaicu” Arad, pentru anul universitar 

2015–2016. 

Hotărârea nr. 140 - Privind aprobarea Metodologiei privind obținerea atestatului de abilitare în 

cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 141 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 142 - Privind aprobarea înființării Departamentului pentru Asigurarea și 

Îmbunătățirea Calității. 

Hotărârea nr. 143 - Privind aprobarea desființării Departamentului de Politici Educaționale. 

Hotărârea nr. 144 - Privind aprobarea desființării Departamentului de formare continuă 

„Ziridava”. 
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Hotărârea nr. 145 - Privind aprobarea transformării Departamentului pentru studenți străini în 

Compartimentul pentru Studenți Străini. 

Hotărârea nr. 146 - Privind aprobarea desființării Institutului de Economie. 

Hotărârea nr. 147 - Privind aprobarea desființării Departamentului de învățământ la distanță, 

începând cu data de 1 august 2015. 

Hotărârea nr. 148 - Privind aprobarea desființării Departamentului de Organizare Evenimente. 

Hotărârea nr. 149 - Privind aprobarea ca un cadru didactic titular la Facultatea de Științe 

Umaniste și Sociale să-și reia postul de cercetare științifică. 

Hotărârea nr. 150 - Privind validarea Comisiei de casare. 

Hotărârea nr. 151 – Privind validarea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă. 

Hotărârea nr. 152 – Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților pe baza creditelor transferabile (RAPS). 

Hotărârea nr. 153 – Privind aprobarea Auditarea internă pentru ISO 9001. 

Hotărârea nr. 154 – Privind aprobarea repartizării în mod egal celor două Școli doctorale. 

Hotărârea nr. 155 – Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular de concediu fără 

plată pentru anul universitar 2015–2016. 

Hotărârea nr. 156 – Privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 157 – Privind aprobarea Metodologiei privind menținerea calității de cadru 

didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 158 – Privind aprobarea solicitării Facultății de Științe ale Educației, Psihologie 

și Asistență Socială. 
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Hotărârea nr. 159 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 160 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 161 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 162 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 163 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 164 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 165 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 166 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 167 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 168 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 169 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 170 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 171 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 
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Hotărârea nr. 172 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 173 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 174 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 175 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 176 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 177 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 178 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 179 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 180 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 181 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 182 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 183 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 184 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 
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Hotărârea nr. 185 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 186 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 187 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 188 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 

Hotărârea nr. 189 – Privind validarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

vacant. 
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