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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 25 iulie 2019 

 

Hotărârea nr. 87- Privind înaintarea către Ministerul Educației Naționale a propunerii 

Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 88- Privind aprobarea comasării programelor de studii din cadrul Facultății de 

Inginerie, Tehnologia tricotajelor și confecțiilor și Tehnologia și designul produselor textile să se 

comaseze, la cererea studenților, într-un singur program, Tehnologia tricotajelor și confecțiilor, 

domeniul Inginerie industrială. 

 Hotărârea nr. 89- Privind înaintarea la ARACIS a Raportului de autoevaluare periodică în 

vederea reacreditării programului de studii universitare de master Administrație publică în 

context european, domeniul de master Științe administrative. 

Hotărârea nr. 90- Privind înlocuirea unui membru al Biroului Electoral al Universității ”Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 91- Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020, pentru un student doctorand.   

Hotărârea nr. 92- Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020, pentru un student doctorand.  

Hotărârea nr. 93- Privind aprobarea unei noi Comisii de admitere pentru examenul de admitere 

la studii universitare de licență, ciclul I, sesiunea septembrie 2019, la propunerea Consiliului 

Facultății de Design. 

Hotărârea nr. 94- Privind aprobarea hotărârilor adoptate de Biroul Permanent al Senatului. 

Hotărârea nr. 95- Privind aprobarea revizuirii Metodologiei privind recunoașterea diplomei de 

doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, 

precum și a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar 

acreditate în străinătate. 
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Hotărârea nr. 96- Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020, pentru un student doctorand.   

Hotărârea nr. 97- Privind aprobarea Rapoartelor Președinților de comisii de concurs asupra 

concursurilor pe posturile didactice/cercetare vacante. 

Hotărârea nr. 98- Privind avizarea dosarelor înaintate de către Consiliile facultăților în urma 

examenelor de promovare pe post, începând cu semestrul I al anului universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 99- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 101- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 102- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 103- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 104- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 105- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 106- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 107- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 108- Privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei 

de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 
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Hotărârea nr. 109- Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020. 

Hotărârea nr. 110- Privind aprobarea prelungirii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020. 

Hotărârea nr. 111- Privind aprobarea reluării studiilor doctorale, în anul al II-lea de studii, anul 

universitar 2019-2020, pentru un student doctorand. 

Hotărârea nr. 112- Privind aprobarea reluării studiilor doctorale, anul universitar 2019-2020, 

pentru un student doctorand. 

Hotărârea nr. 113- Privind aprobarea retragerii de la studiile doctorale a unui student al Școlii 

Doctorale Interdisciplinare a UAV. 

Hotărârea nr. 114- Privind aprobarea solicitării unui student doctorand al Școlii Doctorale 

Interdisciplinare. 

Hotărârea nr. 115- Privind aprobarea modificării  Anexei 9 la HBPS nr. 22 din data de 18 iunie 

2019. 

Hotărârea nr. 116- Privind aprobarea numărului de studenți care vor forma o grupă, și numărul 

de studenți care vor constitui o semigrupă.  

Hotărârea nr. 118- Privind remunerarea  cadrelor didactice care desfășoară activitate didactică 

la programele universitare de master din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 119- Privind plata cadrelor didactice care predau la  disciplinele facultative în 

cadrul programului de Formare psihopedagogică. 

Hotărârea nr. 120- Privind aprobarea ca activitatea didactică să se desfășoare în raport cu Statul 

de Funcții. 

Hotărârea nr. 121- Privind aprobarea Planurilor de Învățământ pentru anul universitar 2019-

2020. 
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Hotărârea nr. 122- Privind aprobarea organizării  unei sesiuni excepționale de toamnă pentru 

susținerea examenelor restante, respectiv susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor la 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 123- Privind aprobarea sesiunii de toamnă pentru examenul de finalizare a 

studiilor pentru anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini. 

Hotărârea nr. 124- Privind aprobarea eliberării unui duplicat la un act de studii pentru un 

absolvent al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 125- Privind aprobarea Comisiilor pentru interviul la programele de studii 

universitare de master.  

Hotărârea nr. 126- Privind aprobarea Comisiei unice de licență și disertație la propunerea 

Facultății de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 128- Privind aprobarea decernării de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

a înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa. 

Hotărârea nr. 129- Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020, pentru un student doctorand.   

Hotărârea nr. 130- Privind aprobarea întreruperii studiilor doctorale în anul universitar 2019-

2020, pentru un student doctorand.  

Hotărârea nr. 131- Privind aprobarea modificării Comisiei de admitere la Facultatea de Design. 

Hotărârea nr. 132- Privind aprobarea menținerii calității de cadru didactic titular după 

împlinirea vârstei de pensionare pentru anul universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 133- Privind aprobarea tarifelor orare pentru anul 2019-2020. 

Hotărârea nr. 134- Privind aprobarea structurii anului universitar 2019-2020. 
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