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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 11 martie 2016 

Hotărârea nr. 85 – Privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de conducere al 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 86 – Privind validarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 87 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice propuse de către 

facultăți pentru anul universitar 2016-2017 și aprobate de CA 

Hotărârea nr. 88 – Privind validarea titlului de doctor conferit în urma susținerii publice a tezei 

de doctorat. 

Hotărârea nr. 89 – Privind depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în vederea 

certificării periodice a calității programului de studii de licență specializarea Jurnalism, domeniul 

de licență Științe ale comunicării. 

Hotărârea nr. 90 – Privind înființarea programului de studii universitare de masterat 

Management Educațional, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență 

Socială. 

Hotărârea nr. 91 – Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. 

Hotărârea nr. 92 – Privind aprobarea modificării „Metodologiei proprii de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UAV” și „Metodologiei pentru selectarea 

cadrelor didactice asociate”. 

Hotărârea nr. 93 – Privind aprobarea numirii unui cadru didactic în calitate de secretar al Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 94 – Privind aprobarea înaintării spre revizuire a Regulamentului Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 95 – Privind aprobarea înființării unei noi comisii a Senatului Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 
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Hotărârea nr. 96 – Privind exmatricularea unui absolvent la studii universitare de doctorat în 

cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 97 – Privind aprobarea restituirii avansului sumei alocată din fondurile Erasmus de 

către studentul care nu a realizat integral programul stabilit prin contract. 

Hotărârea nr. 98 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice propuse de către 

Facultatea de Inginerie. 

Hotărârea nr. 99 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice propuse de către 

Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 100 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice propuse de 

către FSEPAS. 

Hotărârea nr. 101 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice propuse de 

către FSUS. 
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