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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 17.04.2014
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (40 cadre didactice şi 3
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.

3.
4.
1.

2.

Aprobarea Procedurii operaţionale privind acordarea cadrelor didactice și a
cercetătorilor din Universitatea din Piteşti de sprijin financiar pentru participarea la
conferinţe, realizarea de publicații și alte activități de diseminare ale rezultatelor
cercetării;
Contestaţia cu privire la Hotărârea Senatului nr. 218/05.11.2013 (de stabilire a tarifului de
plata cu ora la 15 lei), având la bază sentinţa civilă nr. 850/28.03.2014, ce anulează
această hotărâre;
Aprobarea referatului cu privire la remunerarea activităţilor de diseminare a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice, prin publicare de articole în reviste cotate ISI, pentru anul 2012;
Diverse.
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Procedurii operaţionale privind acordarea cadrelor
didactice și a cercetătorilor din Universitatea din Piteşti de sprijin financiar pentru
participarea la conferinţe, realizarea de publicații și alte activități de diseminare ale
rezultatelor cercetării, care va fi refăcută de iniţiatori, împreună cu membrii Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice; Comisiile nr. 1 şi nr. 5 ale Senatului vor pune la dispoziţia
iniţiatorilor avizele scrise;
În ceea ce priveşte sentinţa civilă cu nr. 850/28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş,
având ca obiect anularea Hotărârii Senatului universitar nr. 218/05.11.2013 (de stabilire a
tarifului de plata cu ora la 15 lei), Senatul hotărăşte:
a) conducerea executivă nu va face recurs împotriva sentinţei civile nr.850/28.03.2014
(hotărâre adoptată cu 34 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 6 “abţineri”);
b) tariful orar pentru activităţile didactice desfăşurate în regim de plata cu ora va fi
stabilit pe baza Metodologiei privind încadrarea, stabilirea şi calculul drepturilor
salariale acordate personalului din cadrul Universităţii din Piteşti, luându-se în
considerare art. 11, alin. 2, lit.c) (hotărâre adoptată cu 37 voturi “pentru”, 1 vot
“împotrivă” şi 4 “abţineri”);
c) instrumentarea sentinţei civile cu nr. 850/28.03.2014, în ceea ce priveşte diferenţele
de salarizare în regim de plata cu ora, din perioada 01.10.2013-prezent, se va face
pe baza unei proceduri elaborate de Consiliul de Administraţie (hotărâre adoptată cu
36 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 5 “abţineri”).
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Senatul aprobă remunerarea activităţilor de diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice,
prin publicare de articole în reviste cotate ISI, pentru anul 2012, cu anexa la referat
revizuită în baza hotărârii Senatului. De asemenea Senatul aprobă următorul amendament:
se va aplica formula de calcul
S= 200 euro x (1+f)/N,
f reprezintă factorul de impact, iar N reprezintă numărul total de autori;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Planului anual de formare continuă şi profesională, în
acord cu misiunea Institutului de Formare şi Performanţă Muntenia; serviciul de
specialitate al UPIT va transmite IFPM programul de formare al universităţii;
Senatul aprobă acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 30% din taxa
anuală de şcolarizare, pentru anul universitar 2013-2014, pentru Mandu Bianca Andreea,
studentă a Facultăţii de Litere;
Senatul aprobă acordarea unor reduceri din taxa de cazare, pentru Massaoudi Mosstafa,
student al Facultăţii de Litere (reducere 100%) şi pentru Husseina Khaddour, student în an
pregătitor la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (reducere 75%);
Senatul hotărăşte ca solicitarea domnului lect. univ. dr. Tudor Petrescu, cu privire la
Procedura privind desfăşurarea colocviului de admitere în programul de acordare a gradului
I, emisă de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei să fie analizată de Comisia nr. 2 (Comisia
pentru controlul asigurării calităţii);
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din
Piteşti, pentru şedinţa viitoare; regulamentul va fi modificat în conformitate cu
recomandările Comisiei nr. 3 a Senatului;
Senatul aprobă Procedura de lucru privind echivalarea studiilor conform metodologiei din
OMECTS nr. 5553/2011, privind echivalarea ECTS/SECT a învăţământului universitar de
scurtă durată;
Senatul hotărăşte ca domnul prof. univ. dr. Marius ENĂCHESCU, director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) să prezinte în viitoarea şedinţă de Senat, un
raport şi o strategie cu privire la şcolile doctorale din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării materialului cu privire la Implementarea sistemului
de control intern/managerial în Universitatea din Piteşti, în conformitate cu OMFP nr.
946/2005 privind codul controlului intern/managerial, republicat;
Senatul hotărăşte ca Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică
universitară să fie prezentat în viitoarea şedinţă de Senat;
Senatul aprobă cererea Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin care solicită susţinerea
examenului de finalizare a studiilor – ciclul de licenţă – de către studenţii programului de
studii Economie Agroalimentară şi a Mediului, la Academia de Studii Economice
Bucureşti;
Senatul aprobă cererea Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru încheierea unui
protocol cu Universitatea din Piteşti, cu privire la organizarea examenului de finalizare a
studiilor pentru absolvenţii programului de studii Terapie Ocupaţională, din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, promoţiile 2013 şi 2014, la
universitatea noastră.
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU

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