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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 24.03.2014
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (39 cadre didactice şi 7
studenţi), din totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea
Preşedintelui Senatului:
1.
2.
1.

2.

3.

Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante (anul universitar 2013-2014,
semestru II);
Diverse.
In deschidere, Senatul aprobă participarea la şedinţă ca invitaţi, a domnului decan al
Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Ştefan GĂITĂNARU şi a studentei Petre Larisa de la
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
Studentul Robert Roşoi, membru al Senatului, împreună cu studenta Petre Larisa prezintă
rezultatele obţinute de studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în cadrul
concursului de pledoarii “Fiat Justiţia”, desfăşurat la Universitatea Petru Maior, TârguMureş în perioada 21-22 martie 2014. La concurs au participat 2 echipe cu următoarea
componenţă: echipa 1 – Roşoi Robert şi Petre Larisa; echipa 2 – Graure Ionuţ şi Anghel
Mirela. Ambele echipe au câştigat locul I la faza scrisă a concursului, iar în clasamentul
general au obţinut locul II, respectiv locul III;
Senatul aprobă posturile didactice vacante scoase la concurs (anul universitar 2013-2014,
semestru II) după cum urmează:

01 FACULTATEA DE ŞTIINŢE
1 DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII
Postul 9 – conferenţiar – la disciplinele: Morfologie și anatomie vegetală; Biologie vegetală;
2 DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI KINETOTERAPIE
Postul 8 – conferenţiar – la disciplinele: Medicină legală; Nursing general 1;
Postul 23 – Şef lucrări - la disciplinele:

Medicină de urgență; Nursing special 6; Medicină
de familie și nursing comunitar 1;

1

3 DEPARTAMENTUL DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE
Postul 9 - conferenţiar – la disciplinele: Biofizica; Biofizica și agrometeorologie;

02 FACULTATEA DE LITERE
1 DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
Postul 26 – lector – la disciplinele:

Istoria literaturii și civilizației engleze; Curs practic
(Grammar); Limba engleză contemporană;

03 FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
1 DEPARTAMENTUL FABRICAŢIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
Postul 12 – conferenţiar – la disciplinele:
Postul 26 – Şef lucrări - la disciplinele:

Postul 37 – asistent – la disciplinele:

Ştiinţa şi ingineria materialelor; Tratamente termice;
Prelucrări prin aşchiere; Infografică; Tehnologii de
Montaj;
Tehnologii de deformare la rece; Tehnologia
pieselor din materiale nemetalice; Toleranţe şi
control dimensional; Fabricaţie asistată de
calculator; Prelucrări prin deformare la rece;

04 FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE
1 DEPARTAMENTUL DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE
Postul 49 – asistent – la disciplinele:

Introducere în baze de date; Programare paralelă;
Programare pentru web; Ingineria programelor;

05 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
1 DEPARTAMENTUL DE ARTE
Postul 3 – conferențiar – la disciplinele:

Istoria muzicii;

Postul 5 – conferențiar – la disciplinele:

Folclor muzical; Metode și tehnici de cercetare a
folclorului muzical; Folclor comparat;
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2 DEPARTAMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Postul 3 – conferențiar – la disciplinele:

Management de caz; Pedagogie socială;
Managementul și evaluarea calității serviciilor
sociale și de sănătate;

06 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
1 DEPARTAMENTUL CONTABILITATE
Postul 8 – conferenţiar – la disciplinele:

Econometrie; Prelucrări statistice pe computer;

Postul 9 – conferenţiar – la disciplinele:

Analiza performanțelor întreprinderii;
Analiză economico- financiară;

Postul 16 – lector – la disciplinele:

Control de gestiune;
Informații contabile și decizii manageriale;
Bazele contabilității;

07 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
1 DEPARTAMENTUL DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Postul 9 – conferenţiar – la disciplinele:

Protecţia copilului şi a unor categorii speciale de
persoane; Protecţia juridică a drepturilor copilului;
Stare civilă;

Postul 10 – conferenţiar – la disciplinele:

Dreptul muncii; Dreptul securităţii sociale; Dreptul
muncii aprofundat. Răspunderea juridică a
angajatului şi angajatorului în raporturile de dreptul
muncii;

Postul 26 – lector – la disciplinele:

Dreptul transporturilor; Drept procesual civil; Drept
civil 3;

Postul 32 – asistent – la disciplinele:

Drept civil. Drepturi reale; Drept financiar; Drept
bancar;

Postul 33 – asistent – la disciplinele:

Drept electoral; Drept internaţional public; Protecţia
copilului şi a unor categorii speciale de persoane;
Metodologia cercetării ştiinţifice;
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08 FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
1 DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ
Postul 8 – conferenţiar – la disciplinele: Strategii de realizare a programelor de pregătire în
sportul de performanţă; Istoria Educaţiei fizice şi
sportului; Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor
sportive- baschet;
2 DEPARTAMENTUL PERFORMANŢĂ ÎN SPORT
Postul 8 – conferenţiar – la disciplinele: Teoria şi practica în sporturile de combat – JUDO;
Pregătire specializată într-o disciplină sportivă –
JUDO;
Postul 19 – lector – la disciplinele:

Aplicaţii metodologice în structuri de organizare şi
administrare a activităţii sportive; Management
comparat în sport; Organizare şi conducere structuri
specifice; Gestionarea resurselor umane în sport;
Impresariat sportiv;

9 FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
1 DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
Postul 6 – conferenţiar – la disciplinele:

Psihologie clinică;
Introducere în psihoterapie;
Psihologia copilului şi adolescentului;

Postul 7 – conferenţiar – la disciplinele: Psihologia personalităţii;
Orientări şi curente în psihoterapie;
Consiliere şi orientare şcolară şi profesională;
Postul 20 –lector – la disciplinele:

Comunicare în condiţii de conflict și criză;
Dezvoltare personală în cadrul organizaţiilor,
Teorii ale comunicării contemporane;
Tehnici de lucru specializate (internet);

Postul 26 –asistent – la disciplinele:

Fundamentele psihologiei;
Psihologia copilului şi adolescentului;
Psihopatologia copilului şi adolescentului;
Psihologia adultului și vârstnicului;

10 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Postul 3 – conferenţiar – disciplinele:

Psihologia educației; Pedagogie II;
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4.

5.

6.
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8.

9.

10.

11.
12.

Senatul aprobă reducerea cu 30% din taxa pentru modulul pedagogic nivelul II, pentru
studentul Tudorache Daniel de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, fiul doamnei
Tudorache Ionela, salariată a Universităţii din Piteşti; anul viitor vor fi aduse modificări ale
Regulamentului acordării de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti care să cuprindă astfel de facilităţi pentru copiii angajaţilor din
Universitatea din Piteşti;
Senatul aprobă solicitarea Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, cu privire la organizarea
examenului de licenţă, iunie-iulie 2014, pentru absolvenţii programului de studii de licenţă
Marketing, în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice;
Senatul aprobă înfiinţarea la Departamentul de Drept şi Administraţie Publică, din cadrul
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, a unui nou program de studii de masterat:
Cariere juridice;
Senatul hotărăşte ca cererea domnului Otobîcu Daniel, înregistrată la secretariatul Senatului
cu nr. 131/21.03.2014, să fie transmisă către Consiliul de Administraţie;
Domnul lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU, Preşedintele SLUP, solicită un vot din
partea Senatului cu privire la emiterea deciziilor de reîncadrare conform legii pentru tot
personalul Universităţii din Piteşti. Senatul hotărăşte ca în următoarea şedinţă să fie reluată
această solicitare când vor fi prezentate şi punctele de vedere ale Compartimentului Juridic,
Serviciului Organizare Resurse Umane şi Ministerului Educaţiei Naţionale;
Senatul aprobă organizarea programului postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă Ingineria produselor polimerice complexe (150 ore, 15 credite) în
cadrul Institutului de Formare Profesională Muntenia, în colaborare cu Departamentul de
Fabricaţie şi Management Industrial al Facultăţii de Mecanică;
Doamna Prorector prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU prezintă situaţia financiară
corespunzătoare anului 2013 pentru proiectului ANELiS: va fi restituită suma de 45.419,58
lei Universităţii din Piteşti;
Doamna Prorector prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU face o informare cu privire la
atelierul de lucru post-evaluare EUA desfăşurat în data de 19 martie 2014 la Bucureşti;
Preşedintele Senatului, domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA face o informare cu
privire la desfăşurarea concursului pentru funcţia de contabil şef al universităţii şi solicită
un punct de vedere din partea compartimentului juridic şi a Serviciului Organizare Resurse
Uman, cu privire la respectarea HG 286/2011.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
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