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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 179 din data 12.09.2016
cu privire la redistribuirea candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate la programele de licenţă şi
master care nu şcolarizează în anul universitar 2016-2017

În conformitate cu prevederile H.G. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din
Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 12.09.2016,

Hotărăşte:
Art. 1

Redistribuirea candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate la programele de licenţă şi master
care nu şcolarizează în anul universitar 2016-2017, conform anexei 1.

Art. 2

Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Elena Mateescu
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Delia DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1
PRECIZĂRI
privind redistribuirea candidaților admiși pe locuri subvenționate la programe de licență și master
care nu se școlarizează în anul universitar 2016 - 2017

Extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul

universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti:
Art. 23

e) în situaţia în care, după înmatriculare, la data de 16. 09. 2016, sunt programe la care numărul
studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 30 la licenţă și 20 la programele de masterat, în anul
universitar 2016/2017, după o fundamentare financiară prealabilă, nu se organizează şcolarizarea
programelor respective; fac excepție programele de licență Muzică și Artă Sacră, precum și
programele de master cu predare în limbi străine / internaționalizate, pentru care numărul minim
de studenți este de 15;
f) în condiţiile de la litera e), candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin
redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, de regulă, la orice alt program de
studiu din cadrul facultăţii, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs.
La mențiunile de mai sus din Regulament, adaug următoarele precizări:
În situația în care nu mai sunt locuri disponibile în cadrul facultății pentru care candidatul poate să
opteze, acesta poate alege să fie redistribuit în cadrul oricărui alt program de studiu din cadrul Universității
din Pitești, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs. Redistribuirea se va desfășura în
prezența candidaților, în data de 17.09.2016, în sala T 301 din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie,
începând cu orele 11.00. Redistribuirea se va face în ordinea programelor afișate pe site-ul Universității din
Pitești, în ordinea mediilor calculate pentru fiecare program.
În situația în care candidatul ce urmează să fie redistribuit renunță la locul obținut prin concurs, locul
rămas disponibil va fi redistribuit de către conducerea facultății în cadrul programelor de studii care se vor
școlariza în anul universitar 2016 – 2017.

