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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 19 februarie 2019 

 

Hotărârea nr. 29 - Privind aprobarea numirii în funcție a secretarului Senatului Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 30 - Privind aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor din Planul 

operațional pentru anul 2018. 

Hotărârea nr. 31 - Privind aprobarea Planului operațional al Universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad pe anul 2019. 

Hotărârea nr. 32 - Privind validarea dosarelor cadrelor didactice asociate începând cu semestrul 

al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 33 – Privind aprobarea Rapoartelor președinților de comisii de concurs asupra 

concursurilor pe posturile didactice/cercetare. 

Hotărârea nr. 34 – Privind reînscrierea calificării Informatică, studii universitare de licență, în 

RNCIS. 

Hotărârea nr. 35 – Privind aprobarea Raportului anual privind gestionarea, completarea și 

eliberarea actelor de studii pe 2018 a Compartimentului de Comandă, Gestionare, Completare și 

Eliberare a Actelor de Studii din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 36 – Privind înaintarea la ARACIS a Raportului de în vederea acreditării 

programului de studii universitare de master Environmental engineering, domeniul de master – 

Ingineria Mediului, limba engleză. 

Hotărârea nr. 37 – Privind înființarea unui Centru de cercetare în ingineria mediului și 

dezvoltare durabilă în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 38 – Privind înființarea unui Centru de cercetare în dezvoltare rurală în cadrul 

Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 
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Hotărârea nr. 39 – Privind aprobarea Raportului de evaluare internă privind calitatea educației 

în Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad pe anul 2018. 

Hotărârea nr. 40 – Privind înființarea unui Program postuniversitar de formare continuă 

Interpret de conferință (în limba engleză) și trimiterea planului de învățământ spre aprobare 

Ministerului Educației Naționale. 

Hotărârea nr. 41 – Privind aprobarea deplasării doamnei rector, în baza Acordului de 

parteneriat încheiat între Ministerul Afacerilor Externe și Consiliul Național al rectorilor din 

România, ca urmare a invitației Ministerului Afacerilor Externe de a participa în calitate de 

membru al delegației oficiale  în campania de promovare în Africa de Sud a candidaturii  

României pentru un loc de membru permanent în Consiliul de securitate ONU. 

Hotărârea nr. 42 – Privind aprobarea ca o studentă al programului de studii universitare de 

licență din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad să figureze în toate evidențele 

Universității cu numele luat în urma căsătoriei.  
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