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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 15 septembrie 2017 

 

Hotărârea nr. 99 - Privind aprobarea exmatriculării unui student doctorand din cadrul Școlii 

doctorale a UAV. 

Hotărârea nr. 100 - Privind aprobarea taxelor de cazare pentru studenții care doresc să-și doteze 

camerele cu aparate electrice și electronice suplimentare. 

Hotărârea nr. 101 -Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al UAV, să desfășoare 

activitate didactică în cadrul Școlii doctorale de Istorie a Universității din Oradea, pe parcursul 

anului universitar 2017 – 2018. 

Hotărârea nr. 102 - Privind aprobarea ca toate cadrele didactice titulare ale Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad care au abilitare/conducere de doctorat pe domenii ale UAV unde există școală 

doctorală pe domenii acreditate, își vor exercita calitatea de conducător de doctorat în cadrul 

universității unde este titular. 

Hotărârea nr. 103 - Privind aprobarea susținerii de către un cadru didactic titular a activității 

didactice în regim de plata cu ora la disciplina chimie, pe parcursul anului școlar 2017-2018, la 

Liceul Teoretic ”Adam Müller Guttenbrunn” din Arad. 

Hotărârea nr. 104 - Privind aprobarea ca „îndeplinit” programul Erasmus de care au beneficiat 

în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 studenți, fără a fi necesară rambursarea 

granturilor. 

Hotărârea nr. 105 - Privind aprobarea susținerii de către un cadru didactic titular de a susține 

activitatea didactică de coordonare studenți doctoranzi, în calitate de profesor asociat la Școala 

Doctorală ”Educație, Reflecție, Dezvoltare”, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.  

Hotărârea nr. 106 - Privind aprobarea modificării componenței Comisiei de etică universitară, 

deontologie profesională și antiplagiat de la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

Hotărârea nr. 107 - Privind aprobarea modificării componenței Comisiei de etică universitară, 

deontologie profesională și antiplagiat de la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie 

și Asistență Socială.                                                                      
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Hotărârea nr. 108 - Privind aprobarea cuantumului stabilit la plata cu ora pentru anul 

universitar 2016-2017, în limita bugetului stabilit de Consiliul de Administrație al UAV. 

Hotărârea nr. 109 - Privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare 

a Serviciului resurse umane-salarizare. 

Hotărârea nr. 110 - Privind aprobarea revizuirii Regulamentului privind acordarea burselor 

pentru studenți – ciclurile de studii de licență și master, forma de învățământ cu frecvență 2017 – 

2018. 

Hotărârea nr. 111 - Privind aprobarea taxei de școlarizare pentru cursul Management sportiv – 

Administrator structuri sportive Regulamentul de organizare și funcționare al cursului de 

specializare Management sportiv – Administrator structuri sportive. 

Hotărârea nr. 112 - Privind aprobarea perioadelor în care se pot acorda concediile de odihnă în 

cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 113 - Privind aprobarea transformării Școlilor Doctorale din cadrul Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad în Școală Doctorală Interdisciplinară. 

Hotărârea nr. 114 - Privind aprobarea acordării înaltului titlu academic de Doctor Honoris 

Causa al UAV, ca un eveniment de marcă înscris în manifestările Centenarului Unirii. 

Hotărârea nr. 115 - Privind aprobarea domeniilor pentru care se solicită acreditare pentru anul 

pregătitor de limbă română. 

Hotărârea nr. 116 - Privind aprobarea organizării unei sesiuni excepționale pentru recuperarea 

creditelor restante necesare promovării pentru studenții care au nevoie de cel mult 10 credite 

pentru a promova în an superior.  

Hotărârea nr. 117 - Privind aprobarea eliberării duplicatului unui act de studii pentru un 

absolvent al programului de studii de licență. 

Hotărârea nr. 118 - Privind aprobarea eliberării duplicatului actului de studii unui absolvent al 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 
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Hotărârea nr. 119 - Privind aprobarea eliberării duplicatului actului de studii și a suplimentului 

aferent acesteia. 

Hotărârea nr. 120 - Privind aprobarea  noii componențe a Consiliului Științific al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 121 - Privind aprobarea continuării activității de îndrumare a doctoranzilor la 

Școala „Știința Mediului” din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, pe perioada 

anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 122 - Privind aprobarea continuării activității de îndrumare a doctoranzilor la 

Şcoala doctorală „Științe Biomedicale” din cadrul Universităţii din Oradea, pe perioada anului 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 123 - Privind aprobarea modificării componenței Comisiei de etică universitară, 

deontologie profesională și antiplagiat de la nivelul Facultății de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 124 - Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2017 – 

2018 pentru un student doctorand în anul al II-lea de studiu la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Ilarion V. Felea. 

Hotărârea nr. 125 - Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2017 – 

2018 și anul universitar 2018 - 2019 pentru un student doctorand în anul I de studii. 

Hotărârea nr. 126 - Privind aprobarea prelungirii studiilor universitare doctorale cu un an  în 

vederea finalizării tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 127 - Privind aprobarea prelungirii studiilor universitare doctorale pentru anul 

universitar 2017 – 2018 în vederea finalizării tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 128 - Privind aprobarea acordării perioadei de grație de un an pentru un student 

doctorand anul V, în vederea finalizării tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 129 - Privind aprobarea acordării perioadei de grație pentru un student doctorand 

în anul universitar 2017-2018. 
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Hotărârea nr. 130 - Privind aprobarea unei perioade de grație în vederea finalizării tezei de 

doctorat, pentru student doctorand. 

Hotărârea nr. 131 - Privind aprobarea Metodologiei proprie de organizare a programelor           

de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru cariera didactică. 
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