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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 10 septembrie 2018 

 

Hotărârea nr. 21 - Privind aprobarea Hotărârilor luate în ședințele Biroului Permanent al 

Senatului, ședințe care s-au desfășurat în perioada aprilie 2018 - iulie 2018. 

Hotărârea nr.22 - Privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru anul universitar 2018-

2019, conform propunerilor Consiliilor facultăților și aprobării Consiliului de Administrație al 

UAV. 

Hotărârea nr. 23 - Privind aprobarea Normei didactice pentru anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 24 - Privind aprobarea Statelor de funcțiuni pentru anul universitar 2018-2019, 

conform propunerilor Consiliilor facultăților și aprobării Consiliului de Administrație al UAV. 

Hotărârea nr. 25 - Privind aprobarea transferării locurilor bugetate pentru anul universitar 

2018-2019 rămase disponibile, conform propunerilor Consiliilor facultăților. 

Hotărârea nr. 26 - Privind aprobarea tarifelor în ceea ce privește Plata cu ora pentru anul 

universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 27 - Privind validarea dosarelor cadrelor didactice asociate pentru anul 

universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 28 – Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular după 

împlinirea vârstei de pensionare, în anul universitar 2018-2019, pentru cadre didactice ale 

Universității “Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 29 – Privind afilierea la Școala Doctorală Educație, Reflecție, Dezvoltare din 

cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, în anul universitar 2018-2019, a unui cadru 

didactic titular. 

Hotărârea nr. 30 – Privind actualizarea Procedurii privind acordarea burselor pentru studenți – 

ciclurile de studii de licență și master, forma de învățământ cu frecvență 2018-2019, și a 
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Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și 

master, forma de învățământ cu frecvență 2018-2019. 

Hotărârea nr. 31 – Privind afilierea la Școala de Studii Doctorale, domeniul Ingineria Mediului 

a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în anul universitar 2018-2019, a unui cadru 

didactic titular.  

Hotărârea nr. 32 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante pentru 

semestrul I al anului universitar 2018-2019, propuse de către Consiliile facultăților și aprobate în 

Consiliul de Administrație a UAV. 

Hotărârea nr. 33 – Privind aprobarea distribuirii cifrei de școlarizare pentru anul I de studiu, an 

universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 34 – Privind aprobarea susținerii cursurilor la studiile universitare de master doar 

de către cadrele didactice care au titlul de conferențiar universitar sau profesor universitar. 

Hotărârea nr. 35 – Privind aprobarea modificării Anexei 8 a HBPS nr. 72/19.06.2018, 

conținutul prins la nr. crt. 31, pentru studenții străini. 

Hotărârea nr. 36 – Privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru studenții străini din state 

terțe UE, să fie la nivelul minim prevăzut în Legea nr.1/2010, începând cu anul universitar 2018-

2019. 

Hotărârea nr. 37 – Privind aprobarea Reviziei 1 a R80 – Regulament privind utilizarea și 

securitatea resurselor informatice și de comunicații a rețelei din cadrul Universității ”Aurel 

Vlaicu” din Arad, și Regulamentul privind utilizarea și securitatea resurselor informatice și de 

comunicații a rețelei din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad 

Hotărârea nr. 38  – Privind aprobarea programului de studii universitare de master Studii 

avansate de informatică aplicată/Advancedstudies of applied computer science, limba de studiu- 

limba engleză, forma de învățământ – cu frecvență și înscrierea în RNCIS.  

Hotărârea nr. 39  – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să efectueze activitate în 

regim de plata cu ora în anul universitar 2018-2019, la Școala Postliceală ”Theos-Speranța” 

Arad. 
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Hotărârea nr. 40  – Privind continuarea activității de îndrumare a doctoranzilor de la Școala 

Doctorală de Știința Mediului din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai”din Cluj-Napoca, a unui 

cadru didactic titular, pe perioada anului universitar 2018-2019.                                 

Hotărârea nr. 41  – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular  al Universității Aurel Vlaicu 

din Arad să desfășoare activitate de îndrumare a doctoranzilor la o altă Universitate în anul 

universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 42  – Privind aprobarea Structurii anului universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 43  – Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular de a susține activități 

didactice în cadrul Universității din Oradea,  în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 44  – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină activități în regim 

de plata cu ora la Universitatea de Vest din Timișoara, în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 45 – Privind aprobarea promovarea, înmatricularea și reînmatricularea studenților 

Facultății de Științe Economice în anul al III-lea de studiu cu minim de 90 de credite acumulate 

în anul I și anul al II-lea de studiu, cu posibilitatea contractării tuturor creditelor restante în anul 

III. 

Hotărârea nr. 46  – Privind aprobarea îndeplinirii programului Erasmus de care au beneficiat în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 studenți ai Universității „Aurel Vlaicu” din 

Arad. 

Hotărârea nr. 47  – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență. 

Hotărârea nr. 48  – Privind aprobarea „Metodologiei privind menținerea calității de cadru 

didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare” cu modificările aduse, „Regulamentul 

privind acordarea titlurilor și distincțiilor onorifice la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad” cu 

modificările aduse. 

Hotărârea nr. 49  – Privind aprobarea vizării diplomei de către Ministerul Educației Naționale. 
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Hotărârea nr. 50  – Privind afilierea la Școala Doctorală Interdisciplinară a Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, a unui cadru didactic titular, începând cu anul universitar 2018-2019.  

Hotărârea nr. 51  – Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale, an universitar 2018-2019, 

pentru un student doctorand anul III de studii. 

Hotărârea nr. 52  – Privind acordarea unui an de grație pentru un student doctorand în vederea 

finalizării tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 53  – Privind aprobarea acordării unei perioade de grație pentru un student 

doctorand  finalizarea. 

Hotărârea nr. 54  – Privind aprobarea ultimului an de grație, an universitar 2018-2019, pentru 

un student doctorand anul IV.  

Hotărârea nr. 55  – Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2018 – 

2019, pentru un student doctorand anul II de studiu. 

Hotărârea nr. 56  – Privind aprobarea  întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2018 – 

2019, pentru un student doctorand. 

Hotărârea nr. 57  – Privind aprobarea  prelungirii cu un an a studiilor doctorale în anul 

universitar 2018 – 2019, pentru un student doctorand. 

Hotărârea nr. 58  – Privind aprobarea modificării Anexei 6 a HBPS nr. 72/19.06.2018. 
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