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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 3 decembrie 2015 

Hotărârea nr. 343 - Privind validării Comisiei de selecție/evaluare Erasmus la nivelul Facultății 

de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 344 – Privind validării Comisiei de selecție/evaluare Erasmus la nivelul Facultății 

de Științe Exacte 

Hotărârea nr. 345 - Privind validării Comisiei de burse la nivelul Facultății de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 346 – Privind aprobarea Regulamentelor revizuite de organizare și funcționare 

pentru: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Design, 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, Facultatea de Științe ale 

Educației, Psihologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Facultatea 

Educație Fizică și Sport și Facultatea de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 347 - Privind aprobarea Regulamentelor revizuite de organizare și funcționare ale 

tuturor departamentelor din cadrul facultăților. 

Hotărârea nr. 348 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultate. 

Hotărârea nr. 349 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de universitate. 

Hotărârea nr. 350 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Arhivei Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 351 - Privind aprobarea aprobă Regulamentului revizuit de organizare și 

funcționare a Biroului achiziții-investiții din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 352 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Compartimentului de informare, relații publice și informatizare din cadrul Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 353 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Direcției economice și resurse umane. 
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Hotărârea nr. 354 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

Serviciului social-administrativ din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 355 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

studiilor universitare de doctorat din Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 356 - Privind aprobarea Regulamentului revizuit de organizare și funcționare a 

departamentului de gestiune previzională a solicitărilor pe piața muncii. 

Hotărârea nr. 357 - Privind validarea alegerilor parțiale de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 358 – Privind validarea alegerilor parțiale de la Facultatea de Științe Umaniste și 

Sociale. 

Hotărârea nr. 359 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 360 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 361 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 362 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 363 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 
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Hotărârea nr. 364 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 365 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 366 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 367 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 368 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 369 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 370 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 371 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 372 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 
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Hotărârea nr. 373 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 374 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 375 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 376 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 377 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 378 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de cadru didactic din Statul de funcțiuni și personal didactic, pentru anul universitar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 379 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină cursul de 

Matematici generale la Facultatea de Construcții Mașini din cadrul Universității de Științe 

Aplicate din Konstanz, Germania. 

Hotărârea nr. 380 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular  să efectueze activitate 

didactică în regim de plata cu ora pe parcursul anului universitar 2015-2016 la Universitatea din 

Szeged, Ungaria. 

Hotărârea nr. 381 – Privind aprobarea eliberării unei noi diplome de licență pentru un absolvent 

a UAV. 

Hotărârea nr. 382 – Privind validarea titlului de în urma susținerii tezei de doctorat în domeniul 

Teologie. 
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Hotărârea nr. 383 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor începând cu semestrul al 

II-lea al anului universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 384 – Privind aprobarea nedecontării în anul calendaristic următor a zilelor de 

concediu de odihnă neefectuate în anul în curs. 

Hotărârea nr. 385 – Privind aprobarea distribuirii locurilor bugetate, suplimentate la studii 

universitare de masterat prin Adresa MECS nr. 417/GP/19.10.2015. 

Hotărârea nr. 386 – Privind aprobarea achitării taxei de școlarizare eșalonate pentru studenții 

doctoranzi. 

Hotărârea nr. 387 – Privind  abrogarea art. 2 din Hotărârea de Senat nr. 321/27.09.2013. 

Hotărârea nr. 388 – Privind aprobarea revenirii asupra art.2 alin.1 din HS nr. 313 din 13 

octombrie 2015. 

Hotărârea nr. 389 – Privind aprobarea modificării numelui unei studente  din documentele 

Universității.           

Hotărârea nr. 390 – Privind negocierea tarifelor pentru închirierea Sălii de Sport. 

Hotărârea nr. 391 – Privind aprobarea tarifelor pentru închirierea locurilor de cazare la Hotel 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Moneasa. 

Hotărârea nr. 392 – Privind aprobarea unei proceduri interne privind închirierea spațiilor. 

Hotărârea nr. 393 – Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular privind  remunerația 

cuvenită. 

Hotărârea nr. 394 – Privind depunerea la ARACIS a dosarului în vederea evaluării externe 

pentru reacreditarea programului de studii universitare de licență: Educație fizică și sport. 

Hotărârea nr. 395 – Privind depunerea la ARACIS a dosarului în vederea evaluării externe 

pentru schimbarea calificativului programului de studii Management din cadrul Facultății de 

Științe Economice. 
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Hotărârea nr. 396 – Privind depunerea la ARACIS a dosarului în vederea evaluării externe 

pentru schimbarea calificativului programului de studii de licență: Limba și literatura română – 

limba și literatura engleză. 

Hotărârea nr. 397 – Privind depunerea la ARACIS a dosarului în vederea evaluării externe 

pentru schimbarea calificativului programului de studii de licență: Teologie Penticostală 

Didactică. 

Hotărârea nr. 398 – Privind depunerea la ARACIS a dosarului în vederea evaluării externe 

pentru reacreditarea programului de studii de licență: Administrație Publică. 

Hotărârea nr. 399 – Privind aprobarea completării HS 271/15.09.2015 cu  atribuțiile Centrului 

de limbi moderne. 

Hotărârea nr. 400 – Privind aprobarea componenței Comisiilor permanente de specialitate ale 

Senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 401 – Privind aprobarea referitor la coordonarea lucrărilor de licență/disertație. 
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