MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

H O T Ă R Â RE A Nr. 21 din 13 iunie 2016

Consiliul de Administraţie al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, întrunit în şedinţa din data de
13 iunie 2016, având în vedere:
Ordinea de zi,
Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Cartei Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad,
În baza competenţelor conferite prin Carta Universităţii, Consiliul de Administraţie al Universităţii

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea cu 85 milioane de caractere pentru sistemul antiplagiat. În data de
27.05.2016 a fost prelungit contractul cu sistemantiplagiat.ro în cuantum de 25.000.000 caractere, la data
de 10.06.2016 acestea au fost epuizate fiind verificate un număr de 301 lucrări, care rezultă o medie de
83.000 caractere/lucrare. Costul este de 1,9lei/10000 caractere respectiv 16lei/lucrare.
Art.2 Se aprobă modificările propuse la Regulamentul privind activitatea profesională a
baza creditelor transferabile (RAPS).
Se înaintează spre avizare Senatului UA V.

studenţilor

pe

Art.3 Se aprobă Procedura privind avizarea trimiterii materialelor ştiinţifice de profil spre publicare,
precum şi a participării la manifestări ştiinţifice, culturale şi/sau sportive din ţară şi în străinătate a
personalului didactic şi de cercetare din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.
Art.4 Se aprobă Procedura privind aprobarea deplasări/ar în ţară sau în străinătate ale personalului
didactic şi de cercetare din Universitatea "A urei Vlaicu" din Arad în interes profesional.
Art.S Se aprobă Procedura operaţională de evaluare

internă

a programelor de studii.

Art.6 Se aprobă înlocuirea domnului prof.univ.dr. Ioan Dorin Galea cu domnul prof.univ.dr. Liviu Vasile
Andrei din calitatea de preşedinte al comisiilor ale concursului de admitere (Comisia de înscriere,
Comisia de concurs pentru programul de studii universitare de licenţă : Educaţie fizică şi sportivă şi
Comisia de admitere (interviu) pentru ocuparea locurilor bugetare la studii universitare de masterat:
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare), sesiunile iulie-septembrie 2016.
Se înaintează spre avizare Senatului UA V.
Page 1 of2

Art. 7 Se aprobă Carta auditului intern.

Se înaintează spre avizare Senatului UA V.
Art.8 Se pune la dispoziţie Sala de festivităţi din Corpul M, str. Elena Drăgoi, nr.2 a UAV Agenţiei
Pentru Dezvoltare Regională, în vederea susţinerii unui seminar de informare privind apelul de proiecte
destinat societăţilor comerciale şi societăţilor cooperative care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor din mediul urban, în data de 17.06.2016, începând cu orele Il :00.
decontarea cheltuielilor de cazare pentru cadrele didactice din cadrul Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport care vor participa la întâlnirea membrilor cluster-ului Central European Sport
Sciences Cluster (CESSC) care va avea loc la Szeged, Ungaria, în perioada 21-22 iunie 2016.

Art. 9 Se

aprobă

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 8 exemplare originale şi se comunică:
Secretariatului Rectoratului;
Senatului UAV;
Biroului Juridic;
Secretarului Şef;
Direcţiei financiar contabile;
Direcţiei general-administrative;
Direcţiei resurse-umane salarizare;
Facultăţilor.

Page 2 of2

