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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 24 iulie 2020 

 

Hotărârea nr. 83 Privind aprobarea solicitării unei absolvente a UAV de a-și susține examenul 

de licență la o altă universitate. 

Hotărârea nr. 84 Privind aprobarea organizării examenului de licență la UAV pentru 

absolvenții de la alte universități. 

Hotărârea nr. 85 Privind aprobarea Comisiei de finalizare a studiilor pentru absolvenții care au 

solicitat să susțină examenul de licență la UAV.  

Hotărârea nr. 86 Privind aprobarea să fie considerat îndeplinit mobilitățile studenților Erasmus 

outgoing și a studenților Erasmus incoming de pe semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

Hotărârea nr. 87 Privind aprobarea transmiterii pentru actualizare în platforma RNCIS a 

programelor de studii universitare de licență din carul Facultății de Științe Economice. 

Hotărârea nr. 88 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. 89 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. 90 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. 91 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. 92 Privind aprobarea organizării unei sesiuni excepționale în perioada septembrie 

2020. 

Hotărârea nr. 93 Privind aprobarea sesiunii a doua de finalizare a studiilor universitare de 

licență și master. 
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Hotărârea nr. 94 Privind validarea decanilor aleși în urma concursurilor publice. 

Hotărârea nr. 95 Privind aprobarea revizuirii M03 – Metodologia proprie de concurs pentru 

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

Hotărârea nr. 96 Privind aprobarea organizării unei sesiuni excepționale, solicitate de Consiliile 

facultăților. 

Hotărârea nr.97 Privind aprobarea adresei Serviciului resurse umane-salarizare nr. 4096 din 23 

iulie 2020, în vederea reducerii cheltuielilor. 
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