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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 17 iunie 2015 

Hotărârea nr. 190 - Privind adoptarea Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad potrivit art. 

128(5) din Legea Educației Naționale. 

Hotărârea nr. 191 - Privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru 

mandatul 2016-2020. 

Hotărârea nr. 192 - Privind aprobarea Calendarului Referendumului Universitar privind modul 

de alegere a Rectorului din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

Hotărârea nr. 193 - Privind validarea componenței Biroului Electoral al Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad 

Hotărârea nr. 194 – Privind aprobarea Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți 

din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 195 – Privind aprobarea Structurii anului universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 196 – Privind aprobarea participării studenților la lucrările de laborator, conform 

standardelor ARACIS. 

Hotărârea nr. 197 – Privind aprobarea înscrierii la examenele de finalizare a studiilor și 

susținerea acestora de către absolvenții unor programe de studii din UAV care s-au lichidat.  

Hotărârea nr. 198 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului de Evaluare periodică 

a programului de licență Controlul și expertiza produselor alimentare din domeniul Ingineria 

produselor alimentare, FIATPM. 

Hotărârea nr. 199 – Privind aprobarea înființării Institutului de Cercetare în Științe Sociale și 

Umaniste. 

Hotărârea nr. 200 – Privind aprobarea distribuirii locurilor cu finanțare de la buget, nivel 

licență, suplimentate de MECȘ.  

Hotărârea nr. 201 – Privind validarea studentei de la Facultatea de Design în Senatul Facultății. 
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Hotărârea nr. 202 – Privind aprobarea eliberării unui duplicatului actului universitar pentru o 

absolventă. 

Hotărârea nr. 203 – Privind aprobarea eliberării unei noi Foi matricole pentru o studentă a 

UAV. 

Hotărârea nr. 204 – Privind aprobarea susținerea examenelor de către studenții din an terminal 

plecați în mobilitate ERASMUS în semestrul al II-lea, anul universitar 2014-2015.   

Hotărârea nr. 205 – Privind aprobarea înaintării a adresei nr.869 din 29.05.2015 spre analiză  și 

soluționare Consiliului de Administrație.   

Hotărârea nr. 206 – Privind așteptarea soluționării adresei nr. . 991 din 17.06.2015. 

Hotărârea nr. 207 – Privind aprobarea înaintării adresei nr. 952 din 11.06.2015,  să fie înaintată 

spre analiză și soluționare Consiliului de Administrație.   

Hotărârea nr. 208 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea de vară a 

anului curent la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a unei absolvente de la o altă 

Universitate. 

Hotărârea nr. 209 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea de vară a 

anului curent la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a unei absolvente de la o altă 

Universitate. 

Hotărârea nr. 210 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea de vară a 

anului curent la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a unui absolvent de la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 211 – Privind aprobarea întocmirii Metodologiei de organizare și desfășurare a 

alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

pentru mandatul 2016-2020. 

http://www.uav-arad.go.ro/
http://www.uav-arad.go.ro/

