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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 26 mai 2016 

 

Hotărârea nr. 125 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Tehnice și Naturale al Universității ,,Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 126 – Privind aprobarea modificărilor propuse pentru Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 127 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casieriei 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 128 – Privind aprobarea modificărilor propuse pentru Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcției economico-financiare. 

Hotărârea nr. 129 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului 

resurse umane și salarizare. 

Hotărârea nr. 130 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Departamentului de Comunicare și Asigurare a Transparenței. 

Hotărârea nr. 131 – Privind aprobarea modificărilor propuse pentru Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Științific al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 132 – Privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a 

Departamentului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității. 

Hotărârea nr. 133 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului 

de limbi moderne. 

Hotărârea nr. 134 – Privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și masterat, iulie-septembrie 

2016. 

Hotărârea nr. 135 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și finanțare a 

Cercetării Științifice. 
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Hotărârea nr. 136 – Privind validarea prodecanilor  propuși de Decani și avizați în Consiliile 

facultăților. 

Hotărârea nr. 137 – Privind validarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante 

publicate în Monitorul Oficial al României. 

Hotărârea nr. 138 – Privind numirea unei comisii pentru susținerea publică a tezei de doctorat 

domeniul Teologie. 

Hotărârea nr. 139 – Privind aprobarea eliberării unui act de studii universitare de licență. 

Hotărârea nr. 140 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat a actului de studii universitare de 

licență pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 141 – Privind aprobarea modificărilor propuse pentru Organigrama UAV. 

Hotărârea nr. 142 – Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. 

Hotărârea nr. 143 – Privind aprobarea componenței Consiliului Științific la nivelul Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 144 – Privind afilierea la Școala Doctorală de Biologie din cadrul Universității 

din Oradea, a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 145 – Privind aprobarea modificarea articolului nr. 7 din Hotărârea Consiliului de 

Administrație. 

Hotărârea nr. 146 – Privind aprobarea noua  denumire a Comisiei de monitorizare, coordonare 

și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial în Comisie de 

Monitorizare.  

Hotărârea nr. 147 – Privind aprobarea constituirii Echipei de gestionare a riscurilor. 

Hotărârea nr. 148 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare în 

vederea certificării periodice acreditare/reacreditare.  

Hotărârea nr. 149 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

instituțională în vederea schimbării calificativului. 
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Hotărârea nr. 150 – Privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 151 – Privind aprobarea taxelor diverse pentru anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 152 – Privind validarea alegerilor parțiale de la Facultatea de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 153 – Privind aprobarea Structurii anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 154 – Privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității la nivelul Universității „Aurel Vlaicu”. 

Hotărârea nr. 155 – Privind aprobarea componenței Comisiei centrale de admitere – 2016 la 

nivel de universitate. 

Hotărârea nr. 156 – Privind aprobarea componenței Comisiilor de selecție/evaluare Erasmus la 

nivelul Facultăților. 

Hotărârea nr. 157 – Privind aprobarea persoanelor care vor ocupa funcția de director de institut 

de cercetare și coordonatori ai centrelor de cercetare din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 158 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat a actului de studii universitare 

pentru un absolvent al UAV.  

Hotărârea nr. 159 – Privind aprobarea înființării comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat.  

Hotărârea nr. 160 – Privind aprobarea numirii unei comisii pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 161 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență sesiunea iunie-iulie 

2016 de către un absolvent al altei Universități conform legislației în vigoare. 

Hotărârea nr. 162 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare, 

pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 163 – Privind aprobarea înlocuirii unui membru din Comisia Academică. 

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

