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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 26 martie 2020 

 

Hotărârea nr. 37 Privind aprobarea asigurării interimatului de actualul Președinte al Senatului. 

Hotărârea nr. 38 Privind aprobarea Adresei nr 8685/16.03.2020 către Ministerul Educației și 

Cercetării. 

Hotărârea nr. 39 Privind a numirea Președinților interimari în Comisiile de Specialitate ale 

Senatului. 

Hotărârea nr. 40 Privind numirea studenților interimari în Comisiile de Specialitate ale 

Senatului. 

Hotărârea nr. 41 Privind autosuspendarea unui membru al Senatului din calitatea de membru. 

Hotărârea nr. 42 Privind aprobarea Raportului anual privind activitatea de cercetare științifică 

din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 43 Privind aprobarea revizuirii tuturor Regulamentelor și Metodologiilor tuturor 

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

Hotărârea nr. 44 Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular al Facultății de 

Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

 Hotărârea nr. 45 Privind aprobarea depunerii Raportului de autoevaluare periodică în vederea 

acreditării pentru programul de studii universitare de licență Economia Comerțului Turismului și 

Serviciilor, domeniul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 46 Privind aprobarea transmiterii pentru înscrierea în RNCIS a ocupațiilor 

posibile conform ANC 2020 pentru programele de studii universitare de licență din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 47 Privind aprobarea Raportului privind starea Universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad, pe anul 2019. 

Hotărârea nr. 48 Privind aprobarea decalării calendarului pentru organizarea de alegeri parțiale 

din structurile de conducere ale Facultății de Științe Umaniste și Sociale. 

http://www.uav-arad.go.ro/
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Hotărârea nr. 49 Privind aprobarea suspendării tuturor activităților didactice cu studenții, 

precum și a alte activități derulate în cadrul universității. 

Hotărârea nr. 50 Privind aprobarea solicitării directorilor de proiecte. 

Hotărârea nr. 51 Privind aprobarea suspendării proiectului pe toată perioada instituită pe 

perioada de urgență pe teritoriu suspendarea proiectului l României. 

Hotărârea nr. 52 Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii de licență, care 

au fost declarate pierdute conform procedurilor legale în vigoare, pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 53 Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii de licență, care 

au fost declarate pierdute conform procedurilor legale în vigoare, pentru un absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 54 Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să susțină cursuri în calitate de 

cadru didactic asociat, la Departamentul ”Teologie și Științe Sociale” din Caransebeș. 

Hotărârea nr. 55 Privind aprobarea numirii unui cadru didactic titular  care să reprezinte UAV 

în relațiile cu alte instituții universitare. 

Hotărârea nr. 56 Privind validarea ca reprezentant interimar al studenților  în Biroul Permanent 

al Senatului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

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

