
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 155 din data 21.09.2020

cu privire la aprobarea regulilor de promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul,

corespunzător anului universitar 2019-2020

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi

Cercetării, anexa 6, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale

Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii

din Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de

16.09.2020, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 21.09.2020,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea regulilor de promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului

universitar 2019-2020:

a. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, promovarea studentului din

anul III de studiu, în anul IV se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei trei

ani este de cel mult 30, iar în anul al treilea a realizat minim 35 de puncte de credit;

b. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, promovarea studentului din

anul II de studiu, în anul III se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei doi ani

este de cel mult 25;

c. Promovarea studentului dintr-un an de studiu în altul, cu excepţia cazurilor de la punctele 1) şi 2)

se face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului

respectiv;

d. La programele de studii universitare de master promovarea studentului în ultimul an de studii se

face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului

respectiv.
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Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

CONSILIER JURIDIC, SECRETAR EXECUTIV,
Elena MATEESCU Laura MINCĂ


