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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 3 mai 2019 

 

Hotărârea nr. 72- Privind aprobarea Calendarului Referendumului Universitar privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere ale Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad 

Hotărârea nr. 73- Privind aprobarea componenței Biroului Electoral pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor în funcțiile de conducere ale Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 74- Privind aprobarea inițierii și desfășurării alegerilor în structurile și funcțiile 

de conducere din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 75- Privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor în 

structurile și funcțiile de conducere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru mandatul 

2020-2024. 

Hotărârea nr. 76- Privind aprobarea reviziei la Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de Monitorizare. 

Hotărârea nr. 77- Privind aprobarea reviziei  la Metodologia și criteriile specifice de admitere 

la studii universitare de doctorat, septembrie 2019. 

Hotărârea nr. 78- Privind aprobarea taxei pentru publicarea articolelor în Revista ”Teologia” a 

Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 79- 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. 80- 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. 81- Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Ministerul 

Educație Naționale, înregistrat la UAV cu nr 2663/19.04.2019. 
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Hotărârea nr. 82- Privind decernarea de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a înaltului 

titlul academic de Doctor Honoris Causa. 

Hotărârea nr. 83- Privind aprobarea numirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la 

nivelul  Facultății Științe Economice. 

Hotărârea nr. 84- Privind aprobarea reviziei  la  Metodologia privind menținerea calității de 

cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 85- Privind aprobarea reviziei la M01 – Metodologia privind organizarea și 

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

iulie-septembrie 2019. 
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