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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 16.09.2014

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 44 de membri (42 cadre didactice şi 2 studenţi),
din totalul de 54 membri ai Senatului (46 cadre didactice şi 8 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Prezentarea situaţiei studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2014-2015;
2. Aprobarea sesiunii extraordinare;
3. Aprobarea regulilor de trecere a studenţilor dintr-un an de studiu în altul;
4. Diverse.
1.

2.

3.
4.
-

Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului prof. univ. dr. Viorel NICOLAE, de la
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Departamentul de Autovehicule şi Transporturi, pe locul
rămas vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca urmare a pensionării
domnului prof. univ. dr. Ion TABACU (conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); domnul profesor va face parte din Comisia nr. 4
- Comisia de Regulamente, Incompatibilităţi şi Dialog Social a Senatului;
Domnul prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC, Prorector pentru calitatea învăţământului, face o
informare cu privire la situaţia studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2014-2015, urmând ca
programele de studiu care vor fi şcolarizate în anul I, în anul universitar 2014-2015, să se valideze
în următoarea şedinţă de Senat, după încheierea admiterii;
Senatul aprobă o sesiune extraordinară în perioada 16-18.09.2014. Studenţii au dreptul să susţină
maxim 3 (trei) examene nepromovate, cu taxa de 200 lei/examen nepromovat;
Senatul aprobă regulile de trecere a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului
universitar 2013-2014, după cum urmează:
trecerea studentului în anul IV de studiu (pentru programele de studii de licență cu 4 ani) se
poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 3 ani, este de cel mult 30;
trecerea studentului în anul III de studiu (pentru programele de studii de licență cu 3 ani) se
poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 2 ani, este de cel mult 25;
trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul se poate face în condițiile acumulării a minim
35 credite, din totalul de 60 aferente anului respectiv. Acest punct se aplică programelor de
studii universitare de licență și masterat;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Doamna lect. univ. dr. Monica POPESCU, Secretar General al Senatului prezintă situaţia locurilor
vacante din Senat. Ca urmare a pierderii calităţii de membru al Senatului prin încheierea ciclului de
studii în care membrul Senatului student a fost ales sau prin demisie, în Senat sunt vacante 8 locuri
(studenţi). Facultăţile vor iniţia procedura de alegeri pentru locurile rămase vacante în Senat şi vor
transmite rezultatele alegerilor la secretariatul Senatului;
Senatul aprobă componența comisiei de finalizare a studiilor, în vederea susţinerii examenului de
disertaţie a studentului Ghiţă Florin Mădălin (de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de
studii postuniversitare de masterat Economie şi Finanţe Europene) (Legea nr. 84/1995), după cum
urmează:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Cristina Bîldan
Membri: Conf. univ. dr. Daniela Pîrvu
Prof. univ. dr. Emilia Ungureanu
Conf. univ. dr.Tiberiu Avrămescu
Secretar: Lect. univ. dr. Alina Hagiu
Domnul Preşedinte al Senatului prezintă propunerea Consiliului de Administraţie, ca prorectorii şi
decanii din Universitatea din Piteşti să aibă statut de “invitat permanent” la şedinţele Senatului.
Senatul aprobă ca decanii şi prorectorii din Universitatea din Piteşti să poată fi invitați la sedințele
Senatului; numai Rectorul universității are statut de “invitat permanent”. Şedinţa următoare de
Senat va fi una comună cu cea a Consiliului de Administraţie;
Senatul aprobă tarifele actualizate pentru programele de formare continuă și formare profesională
organizate de Institutul de Formare și Performanță Muntenia (Anexa 1), urmând ca în viitoarea
ședință de Senat să se stabilească și cuantumul taxelor pentru traducerile autorizate;
Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Radu RACOTĂ, de la Facultatea de Mecanică și
Tehnologie, de a desfășura ore în regim plata cu ora, în anul universitar 2014-2015, la
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
Senatul aprobă cererea doamnei prof. univ. dr. Geanina CUCU-CIUHAN, de la Facultatea de
Științe Socio-Umane, de a desfășura ore în regim plata cu ora, în anul universitar 2014-2015, la
Școala Națională de Studii Politice și Administrative București;
Senatul aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Doru Anastasiu POPESCU, de la Facultatea de
Matematică și Informatică, de a desfășura ore în regim plata cu ora, în anul universitar 2014-2015,
la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, filiala Slatina;
Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ, de a desfășura ore în regim plata
cu ora, în anul universitar 2014-2015, la Facultatea de Drept și Științe Sociale, din cadrul
Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Pierre Joseph de HILLERIN, de a desfășura ore în
regim plata cu ora, la şcoala doctorală şi la programele de studiu de la Facultatea de Educație
Fizică și Sport, începând cu data de 5 septembrie 2014 (în anul universitar 2013-2014, după data
de pensionare), şi în anul universitar 2014-2015;
Senatul aprobă cererea de prelungire a contractului de muncă prin act adiţional, pentru anul
universitar 2014-2015, pentru doamna Dumitru Ioana (doctorandă a Universităţii Bucureşti),
angajată pe perioadă determinată la Universitatea din Piteşti, pe post de asistent universitar pe
perioadă determinată, în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane (cu condiţia existenţei orelor
disponibile în statul de funcţii);
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15. Senatul aprobă cererea de transfer a studentei Bolnavu Diana Elena, de la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Litere, programul de studii Română-Engleză, la Universitatea „Transilvania” din
Brașov, Facultatea de Litere, programul de studii Română-Engleză;
16. Senatul aprobă cererea de transfer a studentului Dogaru Cătălin, de la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sportivă, la
Universitatea din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație
Fizică și Sportivă;
17. Senatul aprobă cererea de transfer a studentului Nicolae Viorel, de la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sportivă, la
Universitatea “Valahia”din Tîrgoviște, programul de studii Educație Fizică și Sportivă;
18. Senatul aprobă reorganizarea Compartimentului Achiziții Publice, cu un număr de 6 posturi, fără
înființarea de noi posturi;
19. Senatul hotărăşte menţinerea calităţii de titular, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din
această calitate, a doamnei prof. univ. dr. ing. conducător de doctorat, Marioara ABRUDEANU, în
anul universitar 2014-2015 în cadrul Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial,
facultatea de Mecanică şi Tehnologie, din cadrul Universităţii din Piteşti. Doamna prof. univ. dr.
ing. Marioara ABRUDEANU îşi va continua activitatea în funcția de Prorector pentru cercetare
ştiinţifică şi competitivitate (în anul universitar 2014-2015).
Senatul Universităţii din Piteşti hotărăşte modificarea Hotărârilor de Senat 191/30 septembrie 2013
(art. 1) şi 124/17 iulie 2014 (art. 1, lit. h) şi acordă posibilitatea conducătorilor de doctorat care
împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, de menţinere a calităţii de titular în Universitatea din
Piteşti, în anul universitar 2014-2015, cu respectarea standardelor minimale de abilitare (în
conformitate cu prevederile legale în vigoare) şi a cerinţelor prevăzute de Metodologia cu privire
la menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare a cadrelor didactice sau de
cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a
performanţelor academice, aprobată în şedinţa Senatului din 31.05.2013; modificările produc
efecte începând cu data adoptării prezentei şi anulează, începând cu aceeaşi dată, orice hotărâre
contrară.
20. Senatul aprobă programul de desfăşurare al concursului de admitere la doctorat, după cum
urmează:
- 15-25 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor
- 26-30 septembrie 2014 – susţinerea probei de specialitate
- 30 septembrie 2014– validarea rezultatului concursului și semnarea contractelor de studii
doctorale.
21. Preşedintele Senatului face o informare cu privire la vizita domnilor profesori Shinichi Tokuno şi
Shunji Mitsuyoshi de la Universitatea din Tokyo, la Universitatea din Piteşti, precizând că există
posibilitatea unui acord de colaborare în special cu Departamentul de Psihologie şi Ştiinţe ale
comunicării.
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
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Anexa 1
Tarife programe de formare continuă şi profesională în anul universitar 2014-2015
Nr.
crt.

Nr.credite

Nr.ore

Cost [LEI]

30
90

260
276

550
1500

15

150

1500

4.

Asistenţa si consilierea socială a copilului în mediul educaţional
Management Educational Preuniversitar Performant-on line
Tehnologii si Echipamente pentru Prelucrarea Maselor Plastice si
Materialelor Compozite
Aplicaţii ale masajului în staţiuni balneoclimaterice

30

260

600

5.
6.

Aplicaţii ale hidrokinetoterapiei în staţiuni balneoclimaterice
Formator de formatori

40

300

800

-

45

500

7.

Evaluator de competente profesionale

-

40

500

8.

Comunicare în limba oficială

-

60

450

9.

Vinificator pivnicer

10.

Managementul informarii-documentarii si misiunea profesorului
documentarist
Implementarea legislatiei Schengen in institutiile publice
Dreptul afacerilor

1.
2.
3.

11.
12.
13.

Denumire program de formare continuă/formare profesională

900

14.
15.

Asistenta socială a copilului abuzat, neglijat şi supus la rele
tratamente
Consiliere spirituală
Managementul resurselor umane

16.

Analist programator

17.

Modul limba engleză pentru adulţi

90

900

2400

30

300

1000

15

150

500

20

180

550

20

180

500

20

180

850

-

18.

Modul limba engleză pentru şcolari
-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Modul limba engleză pentru preşcolari
Cursuri de iniţiere în limbi străine
(engleză/franceză/germană/spaniolă)
Testări pentru obţinerea certificatului de competeţe lingvistică ECL
Testări externi pentru obţinerea certificatului de competeţe
lingvistică LOGOS
Testări adulţi interni pentru obţinerea certificatului de competeţe
lingvistică LOGOS
Testări elevi/studenţi pentru obţinerea certificatului de competeţe
lingvistică LOGOS
Taxe urgenţă eliberare certificat de competeţe lingvistică LOGOS
Taxă înscriere conversie profesională
Taxă înmatriculare conversie profesională
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3 module x
210 ore
120
ore/modul
de 8 luni
90
ore/modul
de 8 luni
30
30

500/modul
2236

1800/modul
560
450
402
120
60
40
50
100
100

