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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 28 martie 2019 

 

Hotărârea nr. 43 - Privind aprobarea decontării taxei de abilitare ca și conducător de doctorat. 

Hotărârea nr. 44 – Privind aprobarea Raportului rectorului privind starea Universității ”Aurel 

Vlaicu” din Arad pe anul 2018. 

Hotărârea nr. 45 – Privind aprobarea Raportului anual privind cercetarea științifică pe anul 

2018. 

Hotărârea nr. 46 – Privind aprobarea reviziei1 la Regulamentul de organizare și funcționare a 

Biroului de Achiziții – Investiții din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 47 – Privind aprobarea înființării Centrului de învățare al Universității ”Aurel 

Vlaicu” din Arad și numirea unui responsabil. 

Hotărârea nr. 48 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului 

de Învățare al UAV. 

Hotărârea nr. 49 – Privind aprobarea organizare examen de licență la UAV pentru absolvenții 

altei universități. 

Hotărârea nr. 50 – Privind aprobarea refacerii statelor de funcțiuni la Facultatea de Științe 

Exacte, Departamentul de Matematică - Informatică.  

Hotărârea nr. 51 – Privind aprobarea organizării examenelor de promovare în cariera didactică 

pentru nouă posturi didactice, pentru anul universitar 2019-2020.  

Hotărârea nr. 52 – Privind aprobarea scoaterii la concurs național a posturilor didactice vacante 

începând cu semestrul I al anului universitar 2019-2020, propuse de către Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 53 – Privind aprobarea recunoașterii diplomelor de doctor și a titlurilor de doctor 

obținute în străinătate. 
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Hotărârea nr. 54 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii 

Doctorale Interdisciplinare din cadrul UAV.  

Hotărârea nr. 55 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al Universității ”Aurel Vlaicu” 

din Arad să predea la o altă Universitate în anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 56 – Privind aprobarea Metodologiei privind desfășurarea concursului pentru 

funcția de director al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) al UAV. 

Hotărârea nr. 57 – Privind aprobarea numirii Consilierului de Etică al Universității ”Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 58 – Privind aprobarea susținerii orelor didactice din luna aprilie 2019 în sistem 

modular în luna mai 2019, de către un cadru didactic al UAV. 

Hotărârea nr. 59 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului 

de Studii Teologice – Istorice și Prognoză Pastoral Misionară. 

Hotărârea nr. 60 – Privind aprobarea să fie considerat îndeplinit programul unui student care a 

beneficiat de mobilitate de studii Erasmus+ în semestrul I al anului universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 61 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al UAV să participe la o 

perioadă anuală de cercetare în USA. 

Hotărârea nr. 62 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență, în sesiunea iulie 2019a 

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

Hotărârea nr. 63 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al UAV să poată preda la o 

altă Universitate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

Hotărârea nr. 64 – Privind aprobarea pentru taxa de examinare în vederea obținerii 

certificatului de competență lingvistică pentru candidații din țări UE și state terțe UE și SEE care 

solicită certificatul de competență lingvistică. 
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Hotărârea nr. 65 – Privind aprobarea componenței Comisiei centrale de admitere 2019, la 

propunerea Consiliului de Administrație. 

Hotărârea nr. 66 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în 

cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 67 – Privind aprobarea reviziei la Metodologia privind menținerea calității de 

cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 68 – Privind aprobarea tarifelor pentru meniul zilei la cantina UAV. 

Hotărârea nr. 69 – Privind aprobarea cuantumului burselor pentru semestrul al II-lea al anului 

universitar 2018-2019 conform propunerilor înaintate de către facultăți. 

Hotărârea nr. 70 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare 

externă în vederea acreditării programului de studii universitare de master. 

Hotărârea nr. 71 – Privind aprobarea reviziei la Metodologia privind premierea rezultatelor 

cercetării din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

http://www.uav-arad.go.ro/
http://www.uav-arad.go.ro/

