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

Hotărârea nr. 261 – Privind aprobarea demarării procedurilor necesare depunerii la ARACIS în 

vederea acreditării unui nou program de studii universitare de master Teologie publică, în 

domeniul de studii universitare de master Teologie din cadrul Facultății de Științe Umaniste și 

Sociale 

Hotărârea nr. 262 – Privind aprobarea efectuării un număr de două ore de laborator pe 

săptămână, la plata cu ora, în anul universitar 2016-2017, semestrul I, la Facultatea de Fizică din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara de către un cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 263 – Privind aprobarea confirmării prevăzută de Art. 59, lit. a) din Regulamentul 

intern al UAV, secretar șef la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului.  

 

Hotărârea nr. 264 – Privind aprobarea rezultatului cercetării prevăzută de Art. 59, lit. a) din 

Regulamentul intern al UAV și efectuarea unui Audit intern în cadrul Biroului achiziții-investiții. 

Hotărârea nr. 265 – Privind aprobarea componenței Comisiei de burse la nivel de universitate. 

Hotărârea nr. 266 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice de profesor 

universitar. 

Hotărârea nr. 267 – Privind aprobarea decontării taxei de abilitare.  

Hotărârea nr. 268 – Privind aprobarea, revizuirea și actualizarea Metodologiei privind 

premierea rezultatelor cercetării.  

  

Hotărârea nr. 269 – Privind aprobarea schimbării denumirii Institutului European în Institutul 

European Serge Moscovici. 

 

Hotărârea nr. 270 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Institutului European Serge Moscovici. 

 

Hotărârea nr. 271 – Privind aprobarea în funcția de Director al Institutului European Serge 

Moscovici a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 272 – Privind aprobarea numirii unei comisii de cercetare prealabilă. 
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Hotărârea nr. 273 – Privind aprobarea ca Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să devină 

membru al asociației Organizația de management al destinației județul Arad. 

Hotărârea nr. 274 – Privind aprobarea taxei de școlarizare pentru cursurile postuniversitare de 

Management educațional și Psihopedagogie specială din cadrul Facultății de Științe ale 

Educației, Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 275 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a unui dosar în vederea autorizării 

funcționării provizorii a unui nou program de studii universitare de licență Management, în 

domeniul de studii universitare de licență Management în cadrul Facultății de Științe Economice, 

limba de studiu - limba engleză, învățământ cu frecvență. 

Hotărârea nr. 276 – Privind aprobarea componenței Comisiei de cercetare disciplinară 

prealabilă. 

Hotărârea nr. 277 – Privind aprobarea componenței comisiilor de burse aprobate de Consiliile 

facultăților. 

Hotărârea nr. 278 – Privind aprobarea componenței Comisiei de echivalare a notelor în fișele 

de diferență pentru studenții transferați, reînmatriculați sau pentru reluarea studiilor în anul 

universitar 2016-2017 la nivelul Facultății de Inginerie. 

Hotărârea nr. 279 – Privind aprobarea afilierii la Școala doctorală Știința Mediului din cadrul 

Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, pe perioada anului universitar 2016-2017, a unui 

cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 280 – Privind aprobarea decontării taxei de abilitare pentru cadru didactic titular 

în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”. 

Hotărârea nr. 281 – Privind aprobarea eliberării unei noi Diplome de licență și a Suplimentului 

la diploma de licență. 

Hotărârea nr. 282 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea iulie 2017, la 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a unui absolvent din cadrul Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
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Hotărârea nr. 283 – Privind aprobarea susținerii unor activități didactice în regim de plata cu 

ora, de către un cadru didactic titular, în cadrul Departamentului de Textile și Management 

Industrial al Universității din Oradea, în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 284 – Privind aprobarea organizării unui curs de specializare de Manager Resurse 

Umane. 

Hotărârea nr. 285 – Privind obținerea aprobării Senatului UAV, înainte de începerea 

semestrului I respectiv II, pentru susținerea activității didactice și de cercetare. 
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