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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 30 martie 2018 

 

Hotărârea nr. 1 - Privind aprobarea Raportului privind starea universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad pe anul 2017. 

Hotărârea nr. 2 -  Privind aprobarea  Raportului de evaluare internă privind calitatea educației 

în Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad în anul 2017. 

Hotărârea nr. 3 -  Privind aprobarea  Raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile 

de cercetare și la modul în care regia a fost cheltuită. 

Hotărârea nr. 4 -  Privind aprobarea  Raportului de Activitate al Comisiei de etică pe anul 2017. 

Hotărârea nr. 5 -  Privind aprobarea  Raportului de autoevaluare periodică al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr.6 - Privind aprobarea desfășurării activității în regim plata cu ora, respectiv 

conducere de doctorat a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 7 – Privind aprobarea desfășurării activității didactice în regim de plata cu ora la 

o școală Postliceală din Arad. 

Hotărârea nr. 8 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea iulie 2018, a 

unui absolvent al altei universități, conform normelor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 9 – Privind aprobarea susținerii unor cursuri modulare în anul școlar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 10 – Privind aprobarea rezultatelor în vederea alegerii unui membru în Consiliul 

facultății din cadrul FSEPAS.  

Hotărârea nr. 11 - Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să desfășoare unele activități la 

o altă Universitate, pe parcursul anului universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 12 - Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență. 

http://www.uav-arad.go.ro/
mailto:rectorat@uav.ro
http://www.uav-arad.go.ro/


   

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130  Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 2929  

 

 

 

310130Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070, http://www.uav.ro; e-mail: senat@uav.ro 

 

 

Hotărârea nr. 13 - Privind aprobarea de predare unui curs de specialitate la programul de studii 

universitare de master din cadrul altei Universități, pe parcursul anului universitar 2017-2018.                                                                          

Hotărârea nr. 14 - Privind aprobarea susținerii unui curs de Reconciliere socială, în cadrul 

programului de master în asistență socială și protecția copilului și a familiei la o Universitate din 

Chișinău. 

Hotărârea nr. 15 - Privind aprobarea îndeplinirii programului Erasmus de care au beneficiat 

studenți ai Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 16 - Privind aprobarea acordării înaltului titlu de Doctor Honoris Causa 

Beneficiorum Publicorum, și componența Comisiei de Laudatio. 

Hotărârea nr. 17 - Privind aprobarea desfășurării activității didactice pe o fracțiune de post de 

profesor în cadrul altei Universități a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 18 - Privind aprobarea desfășurării activității unui cadru didactic titular la o altă 

Universitate în perioada 2017-2018. 

Hotărârea nr. 19 - Privind aprobarea susţinerii cursului de Matematici generale la Facultatea de 

Construcţii de Maşini din cadrul unei Universităţi din Germania. 

Hotărârea nr. 20 - Privind aprobarea Hotărârilor luate în ședințele Biroului Permanent al 

Senatului, ședințe care s-au desfășurat în perioada noiembrie 2017 și martie 2018. 
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