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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 25.07.2014

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (36 cadre didactice şi 5 studenţi),
din totalul de 51 membri ai Senatului (46 cadre didactice şi 10 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea a două comisii de finalizare a studiilor (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi
Facultatea de Ştiinţe);
2. Aprobarea finanţării proiectelor POSDRU şi POS CCE care se vor derula în perioada 20142016;
3. Aprobarea înfiinţării unui Colegiu de învăţământ postliceal, în cadrul Universităţii din Piteşti;
4. Prezentarea Raportului Comisiei de verificare a Statelor de funcţii pentru anul universitar 20132014;
5. Aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Incubatorului tehnologic
şi de Afaceri al Universităţii din Piteşti;
6. Aprobarea trecerii Centrului de Cercetare pentru Materiale Avansate în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe
7. Diverse.

1.

2.

3.

Senatul aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor (de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă, programul Teologie Pastorală şi Facultatea de Ştiinţe, programul Asistenţă medicală
generală) (Anexa 1);
Senatul aprobă efectuarea plăţilor în avans în cadrul proiectelor POSDRU şi POS CCE care se vor
derula în perioada 2014-2016, din soldul Universităţii din Piteşti, în limita plafonului de 2.000.000
lei, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu fila de buget aprobată;
Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, înfiinţarea Colegiului de învăţământ
postliceal, în cadrul Universităţii din Piteşti, începând cu anul 2014;
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4.

Domnul Prorector pentru calitatea învăţământului, prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC prezintă
Raportul Comisiei de verificare a statelor de funcţii şi de personal didactic, pentru anul universitar
2013-2014; Senatul validează raportul prezentat şi hotărăşte constituirea unei comisii de analiză,
pentru instrumentarea celor semnalate în acest raport, care va prezenta concluzii şi propuneri în
următoare şedinţă de Senat. Comisia are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC, Prorector pentru calitatea învăţământului
Membri: conf. univ. dr. Eduard NIŢU
Lect. univ. dr. Gheorghe Gârbea
5. Senatul aprobă modificările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Incubatorului
Tehnologic şi de Afaceri al Universităţii din Piteşti;
6. Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, integrarea Centrului de Cercetare
pentru Materiale Avansate în structura organizatorică a Facultăţii de Ştiinţe. Centrul de cercetare
pentru Materiale Avansate va avea subordonare metodologică faţă de Institutul de Cercetare al
Universităţii din Piteşti, iar din punct de vedere administrativ se va subordona directorului
Departamentului de Ingineria Mediului şi Ştiinţe inginereşti aplicate;
7. Senatul hotărăşte ca în viitoarea şedinţă de Senat să fie prezentat un raport de activitate al societăţii
S.C. UPIT NOUA GENERAŢIE S.R.L. şi al departamentelor universităţii, cele aflate în
subordinea prorectorilor;
8. Senatul hotărăşte completarea Hotărârii Senatului nr. 89 din 29.05.2014, cu privire la înfiinţarea
unui nou program de master interdisciplinar Limbaje specializate şi traducere asistată de
calculator, la Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi străine aplicate, în colaborare cu
Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, din cadrul Facultăţii de
Electronică, Comunicaţii si Calculatoare, cu următoarea precizare: Masterul interdisciplinar
Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator este aprobat ca master nou, în domeniul
acreditat, fără modificarea capacităţii de şcolarizare a domeniului de studii universitare de master
vizat. Senatul aprobă depunerea la ARACIS a dosarului de încadrare în domeniul FILOLOGIE
(domeniu de studii universitare de master acreditat) pentru programul nou de studii universitare de
master Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator;
9. Senatul aprobă cererea de prelungire a contractului de muncă prin act adiţional, începând cu data
de 01.10.2014, pentru domnul As. drd. ing. Enache Bogdan, angajat pe perioadă determinată la
Universitatea din Piteşti, în cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (cu
condiţia existenţei orelor disponibile); domnul Enache Bogdan este înmatriculat ca doctorand în
anul II, anul universitar 2013-2014, în cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Electrică, Domeniul
fundamental Ştiinţe inginereşti/Domeniul de doctorat Inginerie electrică, la Universitatea
Politehnică din Bucureşti;
10. Senatul aprobă cererea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, cu privire la scoaterea la concurs a
unui post de conferenţiar, normă întreagă, cu predare în limba franceză, pe baza unui contract
individual de muncă, pe o perioadă determinată de 2 ani;
11. Senatul hotărăşte ca cererea doamnei Smaranda Găvan, depusă la secretariatul Senatului cu nr. 343
din 23.07.2014, să fie transmisă Consiliul de Administraţie, în vederea soluţionării şi cu
înştiinţarea Senatului în prima sa întâlnire în plen;
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12. Senatul amână aprobarea propunerii domnului Victor BRATU, şef serviciu ORU, avizată în
şedinţa Consiliului de Administraţie, în şedinţa din 15.07.2014, de completare a Metodologiei de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea din Piteşti;
13. Senatul aprobă propunerile de venituri proprii şi cheltuieli aferente veniturilor proprii pe anii 20152018, ca urmarea a adresei nr. 8006/24.07.2014, prin care Ministerul Educaţiei Naţionale solicită
situaţia cu aceste propuneri.

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

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
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Anexa 1

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
COMISII DE LICENŢĂ /DIPLOMĂ /DISERTAŢIE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
I. LICENŢĂ
1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
PREȘEDINTE:
MEMBRI:

CcConf.univ.dr. GEORGE MIHAIL MAN
Şef lucrări.dr. CORNELIA BARBU
Şef lucrări.dr. TÎNTU MONICA
Şef lucrări.dr.SORINA HONTARU
SECRETAR:
Şef lucrări.dr.DANIEL DIACONESCU
MEMBRU SUPLEANT: Şef lucrări.dr.DANA COSTACHE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
I. LICENŢĂ (Legea 84/1995)
1.

TEOLOGIE PASTORALĂ

PREȘEDINTE:
MEMBRI:

Pr. conf. univ. dr. ION BICA
Pr. lect. univ. dr. GHEORGHE NEACŞU
Lect. univ. dr. LILIANA ARON
SECRETAR:
Pr. lect. dr. ROGER SAFTA
MEMBRI SUPLEANȚI: Pr. conf. univ. dr. ION ISĂROIU
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