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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 20 iulie 2015 

 

Hotărârea nr. 228 - Privind validarea Referendumului universitar privind stabilirea modalității 

de desemnare a Rectorului din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru mandatul 2016-

2020. 

Hotărârea nr. 229 – Privind aprobarea Regulamentului privind recunoașterea perioadelor de 

studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate. 

Hotărârea nr. 230 – Privind aprobarea Regulamentului Centrului de Consiliere și Orientare în 

carieră. 

Hotărârea nr. 231 – Privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice vacante 

pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Hotărârea nr. 232 – Privind aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor pentru studenții 

de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2015–2016. 

Hotărârea nr. 233 – Privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al 

Facultăților. 

Hotărârea nr. 234 – Privind aprobarea componenței Consiliului Științific al Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 235 – Privind aprobarea Regulamentul privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea cercetării științifice. 

Hotărârea nr. 236 – Privind aprobarea Organigramelor Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 237 – Privind aprobarea componenței comisiei de finalizare studii. 

Hotărârea nr. 238 – Privind aprobarea participării Universității „Aurel Vlaicu” din Arad în 

calitate de membru alături de Asociația Arad Capitală Europeană a Culturii 2021 pentru a susține 

candidatura municipiului nostru în acest important proiect. 

Hotărârea nr. 239 – Privind aprobarea taxei de înscriere la gr. I și II la Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. 
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Hotărârea nr. 240 – Privind aprobarea aplicării Metodologiei privind menținerea calității de 

cadru didactic asociat după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 241 – Privind aprobarea susținerii proiectului de cercetare științifică de către un 

profesor titular la Școala Smestad Skole din Oslo Norvegia. 

Hotărârea nr. 242 – Privind aprobarea punerii în practică a  comunicării hotărârii civile nr. 

918/2015 din data de 25 iunie 2015. 

Hotărârea nr. 243 – Privind aprobarea exmatriculării la cerere de la programul de licență a unui 

student din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 244 – Privind aprobarea exmatriculării la cerere de la programul de licență a unui 

student din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 245 – Privind aprobarea exmatriculării la cerere de la programul de doctorat a 

unui student din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 246 – Privind aprobarea exmatriculării la cerere de la programul de doctorat a 

unui student din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 247 – Privind  validarea Comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat, cu 

titlul Valoarea tradiției ortodoxe în perspectivă ecumenică în gândirea Pr.prof.dr. Ion Bria, 

domeniul Teologie. 

Hotărârea nr. 248 – Privind  aprobarea constituirii Comisiei Centrale de Inventariere și 

Subcomisiile de Inventariere pe Facultăți. 

Hotărârea nr. 249 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de admitere pentru studii de 

licență la Facultatea de Teologie. 

Hotărârea nr. 250 – Privind  aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 

2015, în variantă actualizată. 
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