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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 20 ianuarie 2016 

 

Hotărârea nr. 1 – Privind aprobarea organizării unui curs de badminton la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, ca urmare a propunerii Federației Mondiale de Badminton. 

Hotărârea nr. 2 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea evaluării 

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

Hotărârea nr. 3 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea evaluării 

externe pentru reacreditarea programului de studii de licență Limba și literatura română – limba 

și literatura engleză. 

Hotărârea nr. 4 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului evaluării externe pentru 

schimbarea calificativului programului de studii de licență Teologie Penticostală Didactică. 

Hotărârea nr. 5 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea evaluării 

externe pentru reacreditarea programului de studii de licență Administrație Publică. 

Hotărârea nr. 6 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea evaluării 

periodice externe a programului de studii universitare de masterat Automatizări și sisteme 

inteligente, în vederea reacreditării. 

Hotărârea nr. 7 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea înființării unui 

nou program de studii universitare de masterat Evaluare și consiliere psihologică. 

Hotărârea nr. 8 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea înființării unui 

nou program de studii universitare de masterat Ingineria și managementul în sistemele 

sociotehnice complexe 

Hotărârea nr. 9 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea înființării unui 

nou program de studii universitare de masterat Design vestimentar și costum de spectacol. 

Hotărârea nr. 10 – Privind aprobarea organizarea unei sesiuni speciale pentru susținerea 

examenelor restante de către studenții plecați în mobilitate ERASMUS în semestrul I al anului 

universitar curent. 
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Hotărârea nr. 11 – Privind aprobarea înființării unei Școli de pregătire postuniversitară. 

Hotărârea nr. 12 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și 

finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a 

programelor postuniversitare de perfecționare. 

Hotărârea nr. 13 – Privind aprobarea prelungirii mandatului de decan interimar la Facultatea de 

Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 14 – Privind  acționarea în judecată a SC ICIM SA Arad pentru nerespectarea 

clauzelor prevăzute în contractul nr. 884/22.04.2009. 

Hotărârea nr. 15 – Privind abrogarea Hotărârii de Senat nr. 342 din 12 septembrie 2014. 

Hotărârea nr. 16 – Privind  abrogarea Hotărârii de Senat nr. 158 din 11 iunie 2013. 

Hotărârea nr. 17 – Privind aprobarea noii componențe a Comisiei de Etică.  

Hotărârea nr. 18 – Privind aprobarea înființării cursurilor  postuniversitare. 

Hotărârea nr. 19 – Privind aprobarea calendarului  pentru alegerile reprezentanților studenților.  

Hotărârea nr. 20 – Privind aprobarea alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere ale 

UAV. 

Hotărârea nr. 21 – Privind aprobarea numărului reprezentanților cadrelor didactice și numărul 

studenților reprezentanți în Senatul UAV, pentru a se respecta principiul reprezentativității. 

Hotărârea nr. 22 – Privind aprobarea componenței Biroului electoral al UAV. 

Hotărârea nr. 23 – Privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 

la nivelul Facultății de Științe Umaniste și Sociale.  

Hotărârea nr. 24 – Privind schimbarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare „Cornelia 

Bodea” în Biblioteca Universitară „Cornelia Bodea”. 

Hotărârea nr. 25 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante pentru cadre 

didactice asociate. 
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Hotărârea nr. 26 – Privind aprobarea componenței comisiilor pentru Colocviul de admitere la 

gradul didactic I în învățământ. 

Hotărârea nr. 27 – Privind aprobarea componenței comisiilor electorale la nivel de facultăți. 

Hotărârea nr. 28 – Privind aprobarea organizării examenului de licență sesiunea 2016 a 

absolvenților de la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca. 

Hotărârea nr. 29 – Privind validarea titlului de doctor în domeniul fundamental Științe umaniste 

și arte, domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 30 – Privind validarea titlului de doctor conferit în urma susținerii publice a tezei 

de doctorat. 

Hotărârea nr. 31 – Privind componența Comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 32 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al UAV să efectueze activitate 

didactică pe parcursul anului școlar 2015-2016, semestrul al II-lea, în cadrul Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad. 

Hotărârea nr. 33 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului în vederea evaluării 

externe pentru reacreditarea programului de studii de licență: Tehnologia Tricotajelor și 

Confecțiilor. 

Hotărârea nr. 34 – Privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015. 

Hotărârea nr. 35 – Privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, 

în conformitate cu art. 4 din HG nr. 925/2006. 

Hotărârea nr. 36 – Privind aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern 

desfășurată la nivelul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pe anul 2015. 
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