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EXTRAS
din PROCESUL VERBAL

încheiat în data de 25 octombrie 2016
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Prezenţa: 11 din 15.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa extraordinară a CONSILIULUI

FACULTĂŢII este statutară.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Discutarea şi aprobarea amendamentelor propuse de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la
modificarea Cartei Universităţii;
2. Diverse.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi:

Din partea membrilor DFMI se propun amendamente la: art. 21, alin. 2, 3 şi 4; art. 48, alin. 2.
Din partea membrilor DAT se propun amendamente la: art. 21, se introduce alin. 8 ca alineat nou;

art.12, alin. 4, b); art. 69, i; art. 104, 4).
Amendamentele propuse au fost aprobate în unanimitate în forma de mai jos:

Amendamente la Carta Universităţii din Piteşti
iniţiate de Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie

conform Hotărârii de Senat nr 156/25.07.2016

aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie din 25.10.2016

Nr.
Crt.

Articol Carta UPIT actuală Propuneri de modificare articol

Art.12: Componentele autonomiei universitare

(4) Autonomia didactică se concretizează în dreptul Senatului de a
stabili:
a) înfiinţarea şi organizarea unor facultăţi, departamente, programe
de studiiuniversitare şi postuniversitare;
b) conţinutul programelor de studii universitare şi postuniversitare,
la propunerea Consiliilor facultăţilor, materializat prin curricula de
învăţământ, fişele disciplinelor şi programele disciplinelor;
c) strategiile de predare şi obiectivele activităţilor didactice;
d) criteriile şi metodologia de admitere la programele de studii,
e) stabilirea standardelor de evaluare a nivelului de predare în
cadrul facultăţilor;
f) participarea la programele europene sau internaţionale cu
caracter educaţional şi ştiinţific;
g) desfăşurarea unor activităţi de instruire permanentă şi
perfecţionare a personalului didactic şi de cercetare;
h) dreptul de a participa la programe internaţionale cu caracter
didactic organizate de Uniunea Europeană sau alte structuri.

Alin 4 se reformuleaza astfel:
(4) Autonomia didactică se
concretizează în dreptul Universităţii
de a stabili:

Punctul b) se reformuleaza astfel:
b) conţinutul programelor de studii
universitare şi postuniversitare,
materializat prin curricula de
învăţământ, fişele disciplinelor şi
programele disciplinelor;
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Art. 21: Departamentul
(1) Departamentul este o unitate funcţională, aflată în structura
facultăţii, care realizează activităţi de învăţământ şi de cercetare
prin producerea, transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor aferente
unui domeniu sau mai multor domenii de studii;
(2) Un departament are în componenţă cadrele didactice titulare şi
personalul de cercetare ştiinţifică, proiectare şi personalul auxiliar
din unul sau mai multe domenii de studii. Cadrele didactice sunt
cuprinse în structura menţionată prin faptul că predau la studenţii
respectivului program de studii şi/sau caracteristica lor ştiinţifică şi
profesională este corelată cu domeniile de studii care
individualizează departamentul (denumire, centre sau laboratoare
de cercetare, şcoli postuniversitare etc.);
(3) În cadrul departamentelor se pot constitui colective care reunesc
cadrele didactice de la aceeaşi disciplină sau de la discipline
înrudite. Aceste colective sunt conduse de şeful de colectiv, ales
prin vot direct, egal şi secret de către membrii colectivului.
Şeful de colectiv face parte din consiliul departamentului;
(4) Dimensiunea unui departament este stabilită de regulă la
20…25 de cadre didactice titulare, excepţiile fiind aprobate de
Senat.
(5) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se
comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului
Universităţii din Piteşti, la propunerea Consiliului Facultăţii în care
funcţionează;
(6) Departamentele pot organiza centre de cercetare, şcoli
postuniversitare sau extensii universitare;
(7) Departamentul este condus de Consiliul departamentului,
prezidat de directorul de departament.

Alin (2) se reformulează astfel:
Un departament are în componenţă
cadre didactice titulare, cadre didactice
asociate şi personal de cercetare
ştiinţifică, proiectare şi personal auxiliar
din unul sau mai multe domenii
ştiinţifice sau profesionale. Cadrele
didactice din departament predau la
programele de studiu coordonate de
departament.
Alin (3) se reformulează astfel:
În cadrul departamentelor se pot
constitui colective care reunesc cadre
didactice de la aceeaşi disciplină sau
de la discipline din aceeaşi categorie
(fundamentale, în domeniu, de
specialitate), specifice programelor de
studii coordonate de departament.
Aceste colective sunt conduse de şeful
de colectiv, ales prin vot direct, egal şi
secret de către membrii colectivului.
Şeful de colectiv face parte din consiliul
departamentului;
Alin (4) se reformulează astfel:
Dimensiunea unui departament se
stabileşte astfel încât să fie îndeplinite
cumulativ următoarele cerinţe:
- nr domeniilor ştiinţifice ale posturilor
ocupate de cadrele didactice titulare:
maxim 3 domenii;
- numărul de programe de studii active
coordonate de departament: minim 4 -
maxim 8;
- numărul de studenţi ai programelor de
studii coordonate: minim 400 – maxim
1000.
Excepţiile de la aceste cerinţe sunt
aprobate de Senat.
Alineat nou (8): într-o facultate se
recomanda să existe cel puţin două
departamente.

Art. 48 Numărul prorectorilor şi al prodecanilor
(2) Numărul prodecanilor din fiecare facultate este determinat în
funcţie de numărul studenţilor înmatriculaţi în facultate la data
desfăşurării alegerilor şi anume:
a. 1 post la facultăţile cu cel mult 500 de studenţi ;
b. 2 posturi la facultăţile cu un număr de studenţi mai mare de 500
dar nu mai
mult de 1500;
c. 3 posturi la facultăţile cu mult de 1.500 de studenţi.

Alin (2) se reformuleaza astfel:
Numărul prodecanilor din fiecare
facultate este stabilit în funcţie de
numărul studenţilor înmatriculaţi în
facultate la data desfăşurării alegerilor
şi anume:
a. 1 post la facultăţile cu cel mult 1000
de studenţi ;
b. 2 posturi la facultăţile cu un număr
de studenţi mai mare de 1000 dar nu
mai  mult de 2000;
c. 3 posturi la facultăţile cu mai mult de
2000 de studenţi.
Punctul i se modifica astfel:

i.Raspunde pentru buna desfasurare a
concursurilor pentru ocuparea
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posturilor din organigrama facultatii, in
conditiile........
Alin 4) se completeaza cu:
Senatul va dispune masurile de rigoare
in termen de 30 de zile de la data la
care Comisia incheie raportul.

25.10.2016

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


