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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 16 februarie 2017 

 

Hotărârea nr. 1 – Privind validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

scoase la concurs pentru anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 2 – Privind schimbarea denumirii unor Compartimente prevăzute în Organigrama 

UAV.  

Hotărârea nr. 3 - Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Compartimentului de comandă, gestionare, completare și eliberare acte de studii. 

Hotărârea nr. 4 – Privind aprobarea actualizarea, și modificarea Regulamentului intern al UAV. 

Hotărârea nr.5 – Privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

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

2017. 

Hotărârea nr. 6 – Privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat – septembrie 2017. 

Hotărârea nr. 7 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor 

de licență/diplomă și disertație, promoția 2017. 

Hotărârea nr. 8 – Privind aprobarea Regulamentului de finalizare a studiilor doctorale în 

domeniul teologie, promoția 2017. 

 

Hotărârea nr. 9 – Privind aprobarea Planului Operațional pentru anul 2017. 

 

Hotărârea nr. 10 – Privind aprobarea Strategiei Cercetării Științifice a Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad pentru perioada 2016-2020. 

 

Hotărârea nr. 11 – Privind aprobarea modificările propuse la Metodologia proprie de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante. 

 

Hotărârea nr. 12 – Privind aprobarea Raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile 

de cercetare pe anul 2016 și la modul în care regia a fost cheltuită. 
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Hotărârea nr. 13 – Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor și distincțiilor 

onorifice la UAV. 

 

Hotărârea nr. 14 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor 

permanente din Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 

Hotărârea nr. 15 – Privind aprobarea Codului drepturilor și obligaților studenților din 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. 

Hotărârea nr. 16  – Privind aprobarea organizării pentru  susținerea examenelor de licență, 

sesiunea 2017 la UAV,  a absolvenților din cadrul altei Universități, conform normelor legale în 

vigoare.  

Hotărârea nr. 17 – Privind aprobarea comisiei de concurs pentru un post Asistent cercetare în 

cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale al UAV.  

Hotărârea nr. 18 – Privind aprobarea comisiei de concurs pentru postul de Cercetător științific 

în cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale al UAV. 

Hotărârea nr. 19 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării unui nou domeniu de master Inginerie și Management în Agricultură și 

Dezvoltare Rurală. 

Hotărârea nr. 20 – Privind aprobarea Raportului compartimentului eliberări acte de studii pe 

anul 2016. 

Hotărârea nr. 21 – Privind aprobarea avizării comisiei de selecționare a documentelor din 

cadrul arhivei UAV, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată 

Hotărârea nr. 22 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea autorizării provizorii a unui nou program de studii universitare de licență, cu denumirea 

Montanologie, în domeniul Agronomie. 

Hotărârea nr. 23 – Privind aprobarea Situațiilor Financiare și ale Contului de Execuție Bugetară 

conform bugetului aprobat de ministerul de resort, pentru anul 2016. 
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Hotărârea nr. 24 – Privind aprobarea Inventarului patrimoniului pentru anul 2016, conform 

OMFP.2861/2009 și casările propuse în urma efectuării acestui inventar. 

Hotărârea nr. 25 – Privind aprobarea reavizarea componenței Comisiilor la nivelul facultăților, 

pentru diverse activități.  

Hotărârea nr. 26 – Privind aprobarea organizării unei sesiuni speciale în perioada 13 martie-18 

martie 2017 pentru susținerea examenelor restante de către studenții plecați în mobilitate 

Erasmus în semestrul I al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 27 – Privind aprobarea numirii în funcția de Coordonator departamental 

Erasmus+ la Facultatea de Design, a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 28 – Privind aprobarea taxei pentru verificarea suplimentară a lucrărilor de 

finalizare a studiilor. 

Hotărârea nr.29– Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

periodică în vederea reacreditării programului de studii universitare de master Administrație 

publică în context european, domeniul de master Științe Administrative din cadrul Facultății de 

Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 30 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

periodică în vederea reacreditării programului de studii universitare de master Limbă și 

literatură. Tendințe actuale, domeniul de master Filologie la Facultatea de Științe Umaniste și 

Sociale. 

Hotărârea nr. 31 – Privind aprobarea depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării unui nou domeniu de master Științe ale comunicării, în cadrul Facultății de 

Științe Umaniste și Sociale, programul de studii universitare de master Imagine mediatică și 

comunicare publică. 

Hotărârea nr. 32 – Privind aprobarea închiderii a două programe de studii de licență, începând 

cu anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 33 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării unui nou domeniu de master Inginerie și management, în cadrul Facultății de 
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Inginerie, programul de studii universitare de master Ingineria și managementul sistemelor 

tehnice complexe. 

Hotărârea nr. 34 – Privind aprobarea susținerii unui curs de Matematici generale de către un 

cadru didactic titular la UAV, la o Universitate din  Germania în perioada 27.02.2017-

10.03.2017. 

Hotărârea nr. 35 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență. 

Hotărârea nr. 36 – Privind aprobarea eliberării duplicatului actului de studii și suplimentului 

aferent acestuia. 

Hotărârea nr. 37 – Privind aprobarea eliberării unei adeverințe care să ateste calitatea de cadru 

didactic titular. 

Hotărârea nr. 38 – Privind aprobarea susținerii a două cursuri modulare, în calitate de visiting 

profesor. 

Hotărârea nr. 39 – Privind aprobarea organizării unei sesiuni speciale de licență pentru 

absolvenții promoțiilor anterioare. 

Hotărârea nr. 40 – Privind aprobarea desfășurării activității didactice în regim de plata cu ora în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, a unor cadre didactice.  

Hotărârea nr. 41 – Privind aprobarea componenței Comisiilor de finalizare a studiilor, promoția 

2017, aprobate în Consiliile facultăților și Consiliul de Administrație al UAV. 

Hotărârea nr. 42 – Privind aprobarea componența Comisiilor de admitere iulie-septembrie 

2017, aprobate în Consiliile facultăților și Consiliul de Administrație al UAV. 

Hotărârea nr. 43 – Privind aprobarea ca imobilul achiziționat de către Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad din fonduri proprii prin finanțare complementară, să fie înscris în proprietatea 

privată a statului. 

Hotărârea nr. 44 – Privind  respingerea solicitării de reducere a timpului de lucru de la 2h la 

1h/zi, a unui cadru didactic titular. 
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Hotărârea nr. 45 – Privind  aprobarea conținutului Hotărârii Biroului Permanent al Senatului nr. 

1/18.01.2017. 

Hotărârea nr. 46 – Privind  aprobarea componenței Comisiei centrale de admitere – 2017 la 

nivel de universitate. 
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