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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 17.10.2016
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 44 de membri (33 de cadre didactice şi 11
studenţi), din totalul de 54 membri ai Senatului (40 cadre de didactice şi 14 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
Aprobarea Procedurii de alegeri parţiale ca urmare a modificării structurii universităţii prin
HG 654/2016;
2.
Diverse.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Senatul aprobă Raportul de caz al Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară, prin care respinge
sesizarea d-lui Tufan Aurel, cu privire la suspiciunea de plagiat în lucrarea de licenţă a d-nei Roşu
Filofteia Mioara, susţinută în iulie 2015 la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Comisia apreciază că în
lucrarea de licenţă aflată în discuţie nu se regăsesc elemente vizibile şi verificabile prin mijloace aflate
la îndemâna comisiei care să susţină suspiciunea de plagiat.
Senatul aprobă Procedura de alegeri parţiale ca urmare a modificării structurii universităţii prin HG
654/2016.
Senatul aprobă revizuirea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a procesului de selectare şi numire
a decanilor în mandatul 2016-2020.
Senatul aprobă revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din
Piteşti 2016-2020, prin completarea art. 29 cu următoarea formulare: „în condiţiile întrunirii
cvorumului”.
Senatul aprobă cererea d-lui prof.univ.dr. Ion MIHAILĂ, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie fizică
şi Informatică, de a desfăşura activităţi în regim de plata cu ora la Universitatea „1 Decembrie” din Alba
Iulia, în anul universitar 2016-2017.
Doamna Preşedinte a Senatului informează cu privire la demisia d-nei prof.univ.dr. Liliana EZECHIL
din calitatea de senator.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

