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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 07 iulie 2020 

 

Hotărârea nr. 57 Privind aprobarea Structurii anului universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 58 Privind desemnarea unui cadru didactic titular să conducă Ședința de alegeri 

pentru funcția de Președinte al Senatului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, pentru mandatul 

2020 -2024. 

Hotărârea nr. 59 Privind aprobarea Comisiei de alegeri pentru funcţia de Preşedinte al 

Senatului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad  pentru mandatul 2020 – 2024. 

Hotărârea nr. 60 Privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al 

Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 61 Privind numirea Președinților Comisiilor Permanente ale Senatului, pentru 

mandatul 2020 – 2024. 

Hotărârea nr. 62 Privind componenţa Comisiilor de Specialitate ale Senatului Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad, mandatul 2020 – 2024. 

Hotărârea nr. 63 Privind validarea rezultatului alegerilor pentru reprezentantul studenților în 

Biroul Permanent al Senatului. 

Hotărârea nr. 64 Privind constituirea Biroului Permanent al Senatului, conform Regulamentului 

de organizare și funcționare al Senatului UAV, pentru mandatul 2020 – 2024. 

Hotărârea nr. 65 Privind aprobarea ca Biroul Permanent al Senatului să adopte hotărâri cu 

aprobarea plenului Senatului universitar în perioada vacanțelor și a sărbătorilor legale sau alte 

situații stabilite de Senat, cu informarea plenului Senatului universitar la prima ședință a 

acestuia.  

Hotărârea nr. 66 Privind aprobarea hotărârilor adoptate de Biroul Permanent al Senatului în 

ședința din data de 09 aprilie 2020, 12 mai 2020, 19 mai 2020, 30 iunie 2020. 
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Hotărârea nr. 67 Privind validarea în funcția de prorector a unui cadru didactic titular, pentru 

mandatul 2020-2024. 

Hotărârea nr. 68 Privind validarea în funcția de prorector a unui cadru didactic titular, pentru 

mandatul 2020-2024. 

Hotărârea nr. 69 Privind validarea în funcția de prorector a unui cadru didactic titular, pentru 

mandatul 2020-2024. 

Hotărârea nr. 70 Privind aprobarea Calendarului Alegerilor pentru structurile de conducere ale 

UAV din Arad – mandatul 2020-2024, Etapa II – Completarea locurilor devenite vacante. 

Hotărârea nr. 71 Privind afilierea la Școala Doctorală Interdisciplinară din cadrul Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad, a unui cadru didactic titular abilitat în domeniul de studii universitare 

de doctorat Teologie Pastorală. 

Hotărârea nr. 72 Privind componența Comisiilor pentru interviul la programele universitare de 

Master, sesiunea septembrie 2020, la propunerea Facultății de Inginerie. 

Hotărârea nr. 73 Privind componența Comisiei pentru interviul examenului de admitere la 

programul universitar de Master, sesiunea septembrie 2020, la propunerea Facultății de Inginerie 

Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 74 Privind componența Comisiilor pentru interviul examenului de admitere la 

programele universitare de master și la Programul postuniversitar  de certificare pentru profesia 

didactică de la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, pentru 

sesiunea septembrie 2020. 

Hotărârea nr. 75 Privind componența Comisiilor pentru interviul la programele universitare de 

Master, sesiunea septembrie 2020, la propunerea Facultății de Științe Exacte. 

Hotărârea nr. 76 Privind aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat,  de către un student doctorand din cadrul UAV. 
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Hotărârea nr. 77 Privind aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat,  de către un student doctorand din cadrul UAV. 

Hotărârea nr. 78 Privind solicitarea unui cadru didactic de a susține teza de abilitare în 

domeniul de studii universitare de doctorat Teologie, în cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad – Instituție organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). 

Hotărârea nr. 79 Privind aprobarea Comisiei pentru susținerea tezei de abilitare în domeniul de 

Teologie de către un cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 80 Privind aprobarea Comisiei de alegere a decanilor conform Procedurii 

Operaționale de selecție prin concurs public a decanilor facultăților din cadrul Universității 

”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 81 Privind modificarea titulaturii Departamentului de comunicare și asigurarea 

transparenței în Departamentul de asigurare a transparenței și informatizare. 

Hotărârea nr. 82 Privind modificarea titulaturii Compartimentului de informare, relații publice 

și informatizare în Compartimentul de comunicare, strategii și marketing universitar. 
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