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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 21 septembrie 2020 

 

Hotărârea nr. 120 Privind aprobarea măsurilor de desfășurare a activităților didactice și 

nedidactice în toate spațiile Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, pe perioada semestrului I al 

anului universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 121 Privind aprobarea hotărârilor adoptate de Biroul Permanent al Senatului din 

luna septembrie 2020. 

Hotărârea nr. 122 Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al Universității ”Aurel Vlaicu” 

să efectueze activitate didactică în regim plata cu ora la Universitatea de Vest Timișoara. 

Hotărârea nr. 123 Privind aprobarea ca un cadru didactic titular  al Universității Aurel Vlaicu 

din Arad să desfășoare activitate de îndrumare a doctoranzilor la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 124 Privind aprobarea ca un cadru didactic să efectueze orele aflate în fișa 

postului în regim modular. 

Hotărârea nr. 125 Privind aprobarea remunerării unor cadre didactice asociate în anul 

universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 126 Privind aprobarea eliberării unui duplicat la un act de studii pentru un 

absolvent al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 127 Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al Universității ”Aurel Vlaicu” 

să efectueze activitate didactică în regim plata cu ora la Liceul Național de Informatică Arad. 

Hotărârea nr. 128 Privind aprobarea ca un cadru didactic titular al Universității ”Aurel Vlaicu” 

să desfășoare activitate de antrenor de înot la Clubul Sportiv Municipal Arad. 

Hotărârea nr. 129 Privind solicitarea unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 130 Privind aprobarea arhivării electronice a rapoartelor întocmite de către 

directorii de departamente. 

http://www.uav-arad.go.ro/
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Hotărârea nr. 131 Privind aprobarea Statelor de Funcțiuni pentru anul universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 132 Privind aprobarea Planului de învățământ valabil începând cu anul 

universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 133 Privind aprobarea redistribuirii locurilor bugetate rămase disponibile în anul 

universitar 2020-2021. 

Hotărârea nr. 134 Privind  revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului de Administrație al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 135 Privind validarea dosarelor cadrelor didactice asociate în anul universitar 

2020-2021. 

Hotărârea nr. 136 Privind acceptarea ofertei din partea unui cadru universitar. 

Hotărârea nr. 137 Privind aprobarea remunerării unui cadru didactic asociat în anul universitar 

2020-2021. 

Hotărârea nr. 138 Privind aprobarea remunerării unui cadru didactic asociat în anul universitar 

2020-2021. 

Hotărârea nr. 139 Privind aprobarea remunerării unui cadru didactic asociat în anul universitar 

2020-2021. 

Hotărârea nr. 140 Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad 

Hotărârea nr. 141 Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Editurii 

Universității ”Aurel Vlaicu din Arad 

Hotărârea nr. 142 Privind aprobarea stocării bazelor de date la nivelul compartimentelor.  

Hotărârea nr. 143 Privind solicitarea unui cadru didactic al Universității ”Aurel Vlaicu” din 

Arad. 

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

