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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 05 decembrie 2018 

Hotărârea nr. 59 – Privind aprobarea Hotărârilor luate în ședințele Biroului Permanent al Senatului, 

ședințe care s-au desfășurat în perioada septembrie 2018 –decembrie 2018. 

Hotărârea nr. 60 – Privind aprobarea Revizia 3 la M.03, Ediția a II-a – Metodologie proprie de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea ”Aurel Vlaicu” 

din Arad. 

Hotărârea nr. 61 – Privind aprobarea înaintării către ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării programului de studii universitare de licență Informatică aplicată, domeniul 

de licență Informatică, limba de studiu – limba engleză din cadrul Facultății de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 62 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării programului de studii universitare de licență Design ambiental, domeniul de 

licență Arte vizuale, limba de studiu – limba română, forma de învățământ – cu frecvență din 

cadrul Facultății de Design. 

Hotărârea nr. 63 – Privind aprobarea Cuantumului burselor pentru sem. I al anului universitar 2018-

2019, conform propunerilor facultăților. 

Hotărârea nr. 64 – Privind aprobarea numirii noilor reprezentanți ai studenților în comisiile de 

specialitate ale Senatului. 

Hotărârea nr. 65 – Privind aprobarea eliberării duplicatului unui act de studii pentru un student al 

UAV. 

Hotărârea nr. 66 – Privind aprobarea eliberării duplicatului unui act de studii universitare pentru o 

absolventă a UAV. 

Hotărârea nr. 67 – Privind aprobarea și susținerea în totalitate a Raportului Comisiei de Etică 

înregistrat la Comisia de Etică a UAV. 

Hotărârea nr. 68 – Privind aprobarea numirii Coordonatorului departamental al Comisiei Erasmus+. 
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