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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 25 iulie 2016 

Hotărârea nr. 164 – Privind depunea la ARACIS a Raport de autoevaluare în vederea 

acreditării programului de studii universitare de masterat Studii Avansate de Informatică 

Aplicată cu predare în limba engleză, domeniul de master Informatică, în cadrul Facultății de 

Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 165 – Privind aprobarea modificărilor propuse pentru Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenților pe baza creditelor transferabile. 

Hotărârea nr. 166 – Privind aprobarea înlocuirii președintelui Comisiei de înscriere și Comisia 

de concurs pentru programul de studii universitare de la de licență. 

Hotărârea nr. 167 – Privind aprobarea Cartei auditului intern. 

Hotărârea nr. 168 – Privind aprobarea Planul strategic al UAV pentru mandatul 2016-2020. 

Hotărârea nr. 169 – Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru 

studenți – ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență pentru anul 

universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 170 – Privind aprobarea prelungirii perioadei studiilor universitare de doctorat în 

vederea finalizării tezei de doctorat.  

Hotărârea nr. 171 – Privind aprobarea transformării Biroului resurse umane-salarizare în 

Serviciul de resurse umane - salarizare.  

Hotărârea nr. 172 – Privind aprobarea afilierea ca și cadru didactic asociat la Școala doctorală 

în domeniul Științe ale Educației, Educație, reflecție, dezvoltare din cadrul Universității „Babeș 

Bolyai” din Cluj-Napoca, pe perioada anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 173 – Privind aprobarea taxei de școlarizare, pentru anul universitar 2016-2017, 

la programul de studii postuniversitare Psihopedagogie specială, domeniul Științe ale Educației 

din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 174 – Privind aprobarea suplimentării Comisiei de etică a UAV. 
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Hotărârea nr. 175 – Privind validarea Raportul Comisiei de etică și Hotărârea Comisiei de 

etică. 

Hotărârea nr. 176 – Privind aprobarea normării în statele de funcțiuni în anul universitar 2016-

2017. 

Hotărârea nr. 177 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

pentru acreditarea unui nou program de studii universitare de masterat Antreprenoriat și 

administrarea afacerilor în domeniul Administrarea afacerilor, din cadrul Facultății de Științe 

Economice. 

Hotărârea nr. 178 – Privind aprobarea modificării componenței Comisiei de admitere la 

programele de studii universitare de licență și master, sesiunea iulie-septembrie 2016 de la 

nivelul Facultății de Inginerie 

Hotărârea nr. 179 – Privind aprobarea organizării unei a doua sesiuni pentru examenul de 

finalizare a studiilor pentru promoția 2016, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, și  

componența Comisiei de disertație și a Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor, 

perioada de înscriere și susținere la examenul de disertație. 

Hotărârea nr. 180 – Privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și demararea 

procedurilor de proiectare și execuție a unor laboratoare din Complexul M, Micălaca, zona Nord 

a Sălii de Sport, cu posibilitatea de a fi supraetajate. 

Hotărârea nr. 181 – Privind aprobarea taxelor diverse pentru anul universitar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 182 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular după 

împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 183 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular al Facultății 

de Științe Umaniste și Sociale și în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 184 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular al Facultății 

de Inginerie și în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 185 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular deoarece 

îndeplinește cerințele Art. 4 și 5 ale „Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic 
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titular după împlinirea vârstei de pensionare”. 

Hotărârea nr. 186 – Privind aprobarea înființării unor cursuri postuniversitare comune cu 

Universitatea „Szent Istvan” din Godollo, Ungaria, cu predare în limba engleză și 

postuniversitare doar pentru UAV, în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și 

Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 187 – Privind aprobarea eliberării unei noi Diplome de licență. 

Hotărârea nr. 188 – Privind aprobarea modificărilor propuse la Metodologia privind 

menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 189 – Privind aprobarea modificărilor propuse la Metodologia privind 

selectarea cadrelor didactice asociate la UAV. 

Hotărârea nr. 190 – Privind aprobarea coordonarea lucrărilor de licență și disertație. 

Hotărârea nr. 191 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii de licență 

pentru o absolventă  UAV. 

Hotărârea nr. 192 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea reacreditării programului de studii universitare de master Administrarea Afacerilor în 

Comerț și Turism, domeniul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Științe 

Economice. 

Hotărârea nr. 193 – Privind depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în vederea 

certificării periodice a calității – reacreditare pentru programul de studii universitare de licență 

Matematică – Informatică, domeniul de licență Matematică, din cadrul Facultății de Științe 

Exacte. 

Hotărârea nr. 193 – Privind aprobarea depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea certificării periodice a calității – reacreditare pentru programul de studii universitare de 

licență Matematică – Informatică, domeniul de licență Matematică, din cadrul Facultății de 

Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 194 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

acreditării programului de studii universitare de master Management Educațional, domeniul de 
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studii universitare de master Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, 

Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 195 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea certificării periodice a calității – reacreditare pentru programul de studii universitare de 

licență Psihopedagogie Specială, domeniul de studii universitare de licență Științe ale Educației, 

din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 196 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de licență al unui 

absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 197 – Privind schimbarea numelui în toate evidențele Universității, a unui student 

al programului de studii universitare de licență. 

Hotărârea nr. 198 – Privind aprobarea scutirii plății a taxei pentru chirie pe lunile august și 

septembrie 2016, al S.C. ALMARTUR CAFE S.R.L, cu punctul de lucru în curtea Complexului 

M, Micălaca. 

Hotărârea nr. 199 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină cursul de 

Matematici generale la Universitatea de Științe Aplicate din Konstanz, Germania în perioada 

19.09.2016-30.09.2016. 

Hotărârea nr. 200 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 201 – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale cu un an de zile, an universitar 

2016-2017. 

Hotărârea nr. 202 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat domeniul Teologie. 

Hotărârea nr. 203 – Privind aprobarea componenței comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 204 – Privind validarea  Raportului de autoevaluare al Școlii Doctorale a Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad pentru anul 2015. 
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Hotărârea nr. 205 – Privind aprobarea transferului doctorandelor la Școala Doctorală a 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Hotărârea nr. 206 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular al Facultății 

de Design și în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 207 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 208 – Privind aprobarea Planului Operațional modificat pentru anul 2016. 

Hotărârea nr. 209 – Privind aprobarea prelungirii perioadei de studii cu un an universitar, în 

vederea finalizării tezei de doctorat. 
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