
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 16.11.2020

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 47 de membri (36 de cadre didactice şi 11

studenţi), din totalul de 51 de membri (38 de cadre didactice şi 13 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul
universitar 2020-2021;

2. Aprobarea reviziei Metodologiei privind desfășurarea activităților de evaluare în regim on-line in anul
universitar 2020-2021 la Universitatea din Pitești;

3. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul
educațional global;

4. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar
2019-2020;

5. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul
Universității din Pitești, 2018-2019;

6. Validarea rezultatului concursului pentru postul de asistent poziția 63 din statul de funcții al
Departamentului Limbă și literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și
Arte, pe perioadă determinată; comisia de concurs a declarat câștigătoare pe doamna Maria Enescu;

7. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular pentru domnu l conf. univ. dr. Ion IOSUB, în cadrul
Departamentului de Științe ale Naturii, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică , până la
sfârșitul anului universitar 2020-2021;

8. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Puiu GRĂDINARU,
în cadrul Departamentului de Management şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe
Economice și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021;

9. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Doruleț
GRĂDINARU, în cadrul Departamentului de Management şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de
Științe Economice și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021;

10. Validarea rezultatului concursului de selectare a decanului Facultății de Electronică, Comunicații și
Calculatoare, pentru mandatul 2020-2024, ca urmare a vacantării postului; decanul selectat prin
concurs este domnul conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU;

11. Aprobarea solicitării Facultății de Științe Educație Fizică și Informatică, cu privire la acordarea  titlului
de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Viorel JINGA, Rector al Universității de Medicina
și Farmacie "CAROL DAVILA" din București;

12. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post vacant de secretar I S în secretar III S, în
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cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

13. Aprobarea referatului cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru
personalul didactic în anul 2021;

14. Aprobarea cererii domnului Claudiu-Ion NEAGOE, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Limbă și literatură, Istorie și Arte , Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Şcolii Doctorale de Științe
Economice și Umaniste a Universităţii „Valahia” din Târgoviște, în anul universitar 2020-2021;

15. Aprobarea cererii doamnei Constantin Florina, absolventă a Facultății de Științe Economice și Drept,
din cadrul Universității din Pitești, (promoția 2017), cu privire la susținerea examenului de finalizare
studii la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor;

16. Validarea alegerii ca membru în Senatul Universității din Pitești a domnului conf. univ. dr. ing.
Laurențiu-Mihai IONESCU, de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, pe locul
rămas vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca urmare a deciziei de
pensionare pentru domnul prof. univ. dr. Ioan LIȚĂ (conform art. 30, alin 6 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); domnul conf. univ. dr. ing. Laurențiu-
Mihai IONESCU va face parte din Comisia nr. 1 - Comisia pentru cercetare științifică și creație
universitară și pentru transfer tehnologic;

17. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind desfășurarea activităților didactice conform
scenariului 3, în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților
didactice în anul universitar 2020-2021.

1. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul
universitar 2020-2021;

2. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind desfășurarea activităților de evaluar e în regim on-line in anul
universitar 2020-2021 la Universitatea din Pitești;

3. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul
educațional global;

4. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar
2019-2020;

5. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul
Universității din Pitești, 2018-2019;

6. Senatul validează rezultatul concursului pentru postul de asistent poziția 63 din statul de funcții al
Departamentului Limbă și literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și
Arte, pe perioadă determinată; comisia de concurs a declarat câștigătoare pe doamna Maria Enescu;

7. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Ion IOSUB, în
cadrul Departamentului de Științe ale Naturii, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, până
la sfârșitul anului universitar 2020-2021;

8. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Puiu
GRĂDINARU, în cadrul Departamentului de Management şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de
Științe Economice și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021;

9. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul conf. univ. dr. Doruleț
GRĂDINARU, în cadrul Departamentului de Management şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de
Științe Economice și Drept, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021;



10. Senatul validează rezultatul concursului de selectare a decanului Facultății de Electronică, Comunicații și
Calculatoare, pentru mandatul 2020-2024, ca urmare a vacantării postului; decanul selectat prin concurs
este domnul conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU;

11. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe Educație Fizică și Informatică, cu privire la acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Viorel JINGA, Rector al Universității de
Medicina și Farmacie "CAROL DAVILA" din București ;

12. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post vacant de secretar I S în secretar III S, în
cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

13. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru
personalul didactic în anul 2021;

14. Senatul aprobă cererea domnului Claudiu-Ion NEAGOE, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Limbă și literatură, Istorie și Arte , Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Şcolii Doctorale de Științe Economice și
Umaniste a Universităţii „Valahia” din Târgoviște, în anul universitar 2020-2021;

15. Senatul aprobă cererea doamnei Constantin Florina, absolventă a Facultății de Științe Economice și Drept,
din cadrul Universității din Pitești, (promoția 2017), cu privire la susținerea examenului de finalizare
studii la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor;

16. Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești a domnului conf. univ. dr. ing.
Laurențiu-Mihai IONESCU, de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, pe locul rămas
vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca urmare a deciziei de pensionare pentru
domnul prof. univ. dr. Ioan LIȚĂ (conform art. 30, alin 6 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Senatului Universităţii din Piteşti); domnul conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU va face
parte din Comisia nr. 1 - Comisia pentru cercetare științifică și creație universitară și pentru transfer
tehnologic;

17. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind desfășurarea activităților didactice
conform scenariului 3, în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților
didactice în anul universitar 2020-2021.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ


