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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 18 octombrie 2019 

 

Hotărârea nr. 159 - Privind aprobarea HBPS din data de 19 septembrie 2019. 

 Hotărârea nr. 160 - Privind aprobarea înlocuirii unui cadru didactic – membru în Comisia de 

Laudatio pentru decernarea înaltului titlului onorific de Doctor Honoris Causa. 

Hotărârea nr. 161 - Privind aprobarea acordării Diplomei de Excelență unui cadru didactic al 

Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 162 - Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Compartimentului Audit Public Intern. 

Hotărârea nr. 163 – Privind aprobarea decernării de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad a înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa. 

Hotărârea nr. 164 – Privind remunerarea  cadrelor didactice care desfășoară activitate didactică 

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

Hotărârea nr. 165 – Privind aprobarea revizuirii M05 – Metodologie de organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea ”Aurel 

Vlaicu” din Arad pentru mandatul 2020-2024. 

Hotărârea nr. 166 – Privind aprobarea Calendarul privind desfășurarea alegerilor pentru 

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

2020-2024. 

Hotărârea nr. 167 –Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină activități în regim 

de plata de cu ora la Universitatea de Vest din Timișoara. 

Hotărârea nr. 168 –Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină activități în regim 

de plata de cu ora la Clubul Sportiv Municipal Arad. 
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Hotărârea nr. 169 – Privind aprobarea revizuirii Metodologiei proprie de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea ”Aurel Vlaicu” din 

Arad. 

Hotărârea nr. 170 – Privind aprobarea revizuirii Metodologiei proprie privind organizarea 

și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică din Universitatea ”Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 171 – Privind aprobarea înlocuirii unui cadru didactic titular - membru 

coordonator departamental Erasmus+. 

Hotărârea nr. 172 – Privind aprobarea numirii unui cadru didactic titular în funcția de director 

interimar al Institutului de Cercetare în Științe Sociale și Umaniste. 

Hotărârea nr. 173 – Privind aprobarea remunerării  unor cadre didactice pentru anul universitar 

2019-2020. 

Hotărârea nr. 174 – Privind solicitarea unui cadru didactic titular al UAV. 
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