MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România
Tel./Fax: +40 348 453123; http://www.upit.ro
Nr.: .................din data de: ......................
În şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 25 aprilie 2012 s-au discutat şi s-au aprobat
următoarele:
1. Raportul de activitate pentru mandatul de rector 2008-2012, prezentat de către dl. prof.univ.dr.Gheorghe
BARBU, conform art. 130 (2) din Legea 1/2011;
2. Raportul de activitate anual privind starea Universităţii din Piteşti în perioada 2011-2012, prezentat de către dl.
prof.univ.dr.Gheorghe BARBU;
3. Programul de studii de licenta „Kinetoterapie şi motricitate specială” şi programul de studii de masterat
„Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi” să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, prin vot secret.
4. Programul de studii de licenţă „Terapie ocupaţională” să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
5. Programul de studii de licenţă „Asistenţă Socială” şi programul de studii de masterat „Managementul
serviciilor sociale şi de sănătate” să revină în structura Facultăţii de Teologie Ortodoxă, iar cadrele didactice să
constituie un departament distinct al Facultăţii de Teologie Ortodoxă;
6. Comisia Consiliului de Administraţie, pentru modificarea Cartei Universităţii, compusă din:
Preşedinte: Prorector, Prof.univ.dr. Constantin DRĂGHICI;
Membru: Prof.univ.dr. Eugen CHELARU;
Membru: Prof.univ.dr.ing. Dinel POPA.
La această comisie se adaugă şi membrii Biroului Senatului;
7. Regulamentul de alegeri la nivelul departamentelor;
8. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor (licenţă, diploma, disertaţie) şi comisiile de soluţionare a
contestaţiilor la probele scrise, pentru absolvenţii proprii;
9. Raportul Comisiei de etică referitor la sesizarea nr.3671/26.03.2012, înaintată de lect.univ.dr.Daniela PÎRVU;
10. Ziua de 30 aprilie 2012, zi liberă, cu recuperarea activităţilor în data de 5 mai 2012;
11. Studentul Michai Andrei, membru în Comisia de Calitate a Universităţii;
12. Informarea domnului Rector, Prof. univ. dr. Ionel DIDEA, cu privire la şedinţa Consiliului de Administraţie din
data de 25.04.2012;
13. Protocolul de colaborare în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor pentru programul de studii de
licenţă „Economie agroalimentară şi a mediului”, cu Academia de Studii Economice din Bucureşti;
14. Repartizarea unui sediu în spaţiile Căminului Studenţesc din str.Gheorghe Doja, pentru organizaţia studenţilor,
creată la nivelul Facultăţii Mecanică şi Tehnologie;
15. Încadrarea funcţiei de Preşedinte al Senatului, la limita superioară din grila specifică postului didactic pe care îl
ocupă, începând cu data de 01.05.2012;
16. Numirea d-nei lect.univ.dr. Loredana TUDOR, în funcţia de director interimar al Centrului de Pregătire a
Personalului Didactic, până la lichidarea acestuia;
17. Închirierea Sălii de Sport, Asociaţiei Clubului Sportiv Sabaki, în ziua de 29.04.2012, orele 9-20, pentru
organizarea Cupei “Flori de cireş”;
18. Deplasarea unor cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, la
Universitatea din Târgu Mureş şi la Universitatea de Stat din Republica Moldova, pentru participarea la
conferinţe;
19. Deplasarea d-lui Prof.univ.dr.Nicolae POPA, la o conferinţă internaţională în Ungaria;
20. Deplasarea unor cadre didactice de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu;
21. Deplasarea d-nei Prof.univ.dr. Geanina CUCU-CIUHAN la Universitatea Transilvania Braşov (ca evaluator
ARACIS), la Sinaia (pentru proiectul IMIPQNE) şi în S.U.A. pentru o conferinţă internaţională;
22. Deplasarea prof.univ.dr. Viorel NĂSTASE la o conferinţă în Turcia;
23. Deplasarea prof.univ.dr.Gabriela PETRUŢA în Germania.
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