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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 13 februarie 2019 

 

Hotărârea nr. 1 - Privind aprobarea suspendării cadrului didactic titular pentru perioada 30 

martie-25 aprilie 2019 și revenirea în funcție începând cu data de 26 aprilie 2019. 

Hotărârea nr. 2 - Privind  înaintarea la ARACIS a Raportului privind evaluarea externă 

periodică a Școlii Doctorale Interdisciplinare pe domeniile acreditate. 

Hotărârea nr. 3 - Privind aprobarea înaintării la ARACIS a Raportului de autoevaluare  în 

vederea acreditării programului de studii universitare de master Faithand Life. Studies in Public 

Theology, domeniul de master - Teologie, limba engleză. 

Hotărârea nr. 4 - Privind aprobarea înaintării la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea autorizării provizorii de funcționare a programului de studii universitare de licență Drept 

european și internațional domeniul de licență–Științe juridice. 

Hotărârea nr. 5 - Privind aprobarea  schimbării de nume al unui student, în toate evidențele în 

care se regăsește la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 6 - Privind aprobarea  susținerii examenului de licență, în sesiunea iulie 2019 a 

unui absolvent de la o altă universitate, conform normelor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 7 - Privind aprobarea  eliberării unui duplicat  al actului de studii de licență, care 

au fost declarate pierdute conform procedurilor legale în vigoare, pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 8 - Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii de licență, pentru 

un absolvent al UAV, conform procedurilor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 9 - Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii de licență, pentru 

o absolventă al UAV, conform procedurilor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 10 - Privind aprobarea Raportului privind activitatea Comisiei de Etică a 

Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad pe 2018. 
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Hotărârea nr. 11 - Privind aprobarea Sprijinului Organizatoric încheiat între Universitatea 

”Aurel Vlaicu” din Arad și Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării profesionale în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 12 - Privind aprobarea decernării înaltului titlu academic de Doctor Honoris 

Causa domnului prof.univ.dr. GÜNTER R. KOCH. 

Hotărârea nr. 13 - Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină cursul de Matematici 

generale la o Facultate din cadrul Universității de Științe aplicate din Konstanz, Germania, în 

perioada 04 – 15 martie 2019. 

Hotărârea nr. 14 - Privind aprobarea hotărârilor adoptate de Biroul Permanent al Senatului în 

ședința din data de 18 decembrie 2018. 

Hotărârea nr. 15 - Privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master, sesiunile iulie-

septembrie 2019. 

Hotărârea nr. 16 - Privind aprobarea reviziei 4 la R09– Regulamentul de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, sesiunea 2019. 

Hotărârea nr. 17 - Privind aprobarea reviziei 2 la M09 - Metodologia și criterii specifice de 

admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2019. 

Hotărârea nr. 18 - Privind aprobarea reviziei 2 la R75 – Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitate de doctorat, sesiunea septembrie 

2019. 

Hotărârea nr. 19 - Privind aprobarea componenței Comisiilor pentru examenul de admitere 

sesiunile iulie-septembrie 2019. 

Hotărârea nr. 20 - Privind aprobarea Componența Comisiilor pentru examenele de finalizare a 

studiilor, sesiunea 2019.  
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Hotărârea nr. 21 - Privind aprobarea Bilanțului contabil și situațiile financiare privind 

încheierea exercițiului financiar al anului 2018. 

Hotărârea nr. 22 - Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli finale pe anul 2018. 

Hotărârea nr. 23 - Privind aprobarea Planului de achiziții, forma finală, pe anul 2018. 

Hotărârea nr. 24 - Privind aprobarea Inventarierii anuale pe anul 2018 cu anexele aferente. 

Hotărârea nr. 25 - Privind aprobarea Bugetului previzionat pentru anul 2019. 

Hotărârea nr. 26 - Privind aprobarea tarifelor cadrelor didactice care predau la Anul pregătitor 

de limba română pentru studenții străini în anul universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 27 - Privind aprobarea Strategiei de contractare pe anul 2019. 

Hotărârea nr. 28 - Privind aprobarea Calendarului admiterii 2019, sesiunea iulie 2019 și 

sesiunea septembrie 2019. 
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