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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 12 mai 2017 

 

Hotărârea nr. 66 – Privind aprobarea susținerii unor ore de atelier și desen tehnic în cadrul 

Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”, până la sfârșitul anului școlar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 67 – Privind aprobarea taxelor și tarifelor valabile începând cu anul universitar 

2017-2018. 

Hotărârea nr. 68 – Privind aprobarea decernării de către UAV a titlului onorific de Doctor 

Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, și numirea Comisiei de Laudatio. 

Hotărârea nr. 69 – Privind acordarea denumirii ,,Mihai Botez” Sălii de Sport a Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad.  

Hotărârea nr. 70 – Privind aprobarea trecerii Hotelului Akademos din regim hotelier în cămin 

studențesc. 

Hotărârea nr. 71 – Privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor 

profesionale a personalului didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea „Aurel Vlaicu”. 

Hotărârea nr. 72 – Privind aprobarea Metodologiei proprii de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în UAV.  

Hotărârea nr. 73 – Privind aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa, unui 

membru al Academiei Române. 

Hotărârea nr. 74 – Privind aprobarea organizării unei sesiuni speciale de examene de finalizare a 

studiilor,la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în luna septembrie 2017. 

Hotărârea nr. 75 – Privind abrogarea Hotărârii Senatului nr. 157 din 26 mai 2016 

Hotărârea nr. 76 – Privind aprobarea revizuirii Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de doctorat - septembrie 2017. 

Hotărârea nr. 77 – Privind aprobarea Structurii anului universitar 2017-2018. 
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Hotărârea nr. 78 – Privind aprobarea înființării a trei posturi în Statul de funcții al Personalului 

didactic auxiliar și nedidactic.                                            

Hotărârea nr. 79 – Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017. 

Hotărârea nr. 80 – Privind aprobarea componenței Comisiilor de finalizare a studiilor și a 

componenței Comisiilor de admitere iulie - septembrie 2017. 

Hotărârea nr. 81 – Privind aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante 

pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 publicate în Monitorul Oficial al României. 

Hotărârea nr. 82 – Privind aprobarea avizului de validare a statutului de membru actual 

CNATDCU în Comisia de specialitate. 

Hotărârea nr. 83 – Privind aprobarea împărțirii Sprijinului Organizatoric pentru derulări mobilități 

studenți Erasmus în/din țări NON UE. 

Hotărârea nr. 84 – Privind aprobarea programului de mobilitate de studiu Erasmus+ , semestrul I al 

anului universitar  2016-2017. 

Hotărârea nr. 85 – Privind aprobarea taxei pentru susținerea examenului de finalizare a 

studiilor, sesiunile iunie - iulie și septembrie 2017, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 86 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

periodică în vederea reacreditării programului de studii universitare de licență Autovehicule 

rutiere. 

Hotărârea nr. 87 – Privind aprobarea modificării componenţei Comisiei centrale de admitere – 

2017 la nivel de universitate. 

Hotărârea nr. 88 – Privind aprobarea  modificării componenţei Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport. 
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