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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 30. 09.2015

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (37 cadre didactice şi 9
studenţi), din totalul de 58 membri ai Senatului (45 cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea
Preşedintelui Senatului:
1. Aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor de studii ce vor fi evaluate de
ARACIS;
2. Aprobarea Statelor de functii (2015-2016) şi a personalului didactic asociat;
3. Aprobarea Statutului de funcţionare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Centrului regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese şi produse
inovative destinate industriei de automobile;
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Senatul este de acord cu participarea la şedinţă a două cadre didactice care au solicitat
participarea.
Senatul hotărăşte demararea alegerilor la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane pentru ocuparea
locului rămas vacant în Senat, ca urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Ionescu Claudia,
membru al Senatului;
Senatul aprobă planurile de învăţământ, cu observaţia că numărul de ore trebuie să fie orientat
către minimul stabilit de ARACIS;
Senatul aprobă programele de studii ce vor fi evaluate de ARACIS;
Senatul aprobă listele cu personalul didactic asociat, cu condiţia existenţei orelor disponibile în
stat, având prioritate cadrele didactice titulare ale universităţii;
Senatul aprobă statele de funcţii cu respectarea observaţiilor comisiilor Senatului cu atribuţii de
verificare a statelor de funcţii; Consiliul de Administraţie, conducerea executivă, decanii şi
directorii de departament vor răspunde de respectarea legislaţiei financiar-contabile şi a
Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii;
Senatul hotărăşte ca formaţiile de studiu să fie constituite astfel: numărul minim de studenţi din
subgrupă să fie 15 şi numărul minim de studenţi din grupă să fie 30;
Senatul aprobă Statutul de funcţionare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Centrului regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative
destinate industriei de automobile;
Senatul hotărăşte amânarea prezentării situaţiei financiare a SC Upit Noua Generaţie SRL,
pentru viitoarea şedinţă de Senat;
Senatul aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, astfel: în cadrul
facultăţii vor fi organizate două departamente: Departamentul Finanţe, Contabilitate şi
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Economie şi Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor; statele de funcţii vor fi
revizuite pe cele 2 departamente;
Senatul aprobă detaşarea doamnei Modan Magdalena de la SC Adcont consulting 2006 SRL la
laboratorul de criminalistică din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, începând
cu 1 octombrie 2015, pentru o perioadă de 6 luni;
Senatul aprobă tarifele pentru programele de formare continuă, formare profesională, formare
lingvistică şi a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
(Anexa 1); vor fi corectate denumirea şi modul de scriere pentru Centrul de limbi străine
LOGOS;
Senatul aprobă planul de învăţământ al programului de conversie profesională pentru
specializarea Educaţie Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti, propus şi organizat de
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în colaborare cu IFPM;
Domnul Preşedinte al Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA face o informare cu privire
la plata sentinţelor judecătoreşti, devenite executorii până la data 21.12.2014;
Senatul aprobă cererea doamnei Barbu I. Mariana, absolventă a UPIT, Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, specializarea Istoria românilor şi României în context European (2010), cu
privire la eliberarea diplomei de masterat;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la componenţa comisiei
Biroului Electoral, după cum urmează:
Membri: - conf. univ. dr. Aurelian CHISTOL,
- conf. univ. dr. Leonard FLEANCU,
- asist. Univ. dr. Andra PURAN,
- lect. univ. dr. Nicoleta SĂMĂRĂSCU,
- student Popa Crina Dumitriţa.
Membri supleanţi: - lect. univ. dr. Ana GAVRILUŢĂ,
- lect. univ. dr. Gheorghe NEACŞU
- student Ramona Muk
Senatul aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL, de a desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Politehnică Bucureşti, în anul universitar
2015-2016;
Senatul aprobă cererea domnul conf. univ. dr. Victor BADEA, de a desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Bucureşti, în anul universitar 2015-2016;
Senatul hotărăşte ca postul de lector, poz. 3 din statul de funcţii al Departamentului de Pregătire
a Personalului Didactic (anul 2013-2014) şi postul de şef lucrări, poz. 12 din statul de funcţii al
Departamentului Kinetoterapie şi Asistenţă Medicală (anul 2014-2015) să fie menţinute în
statele de funcţii pâna la soluţionarea cauzelor în instanţă;
Senatul hotărăşte ca punctele de credit obţinute în sesiunea extraordinară să nu modifice
ierarhizarea în vederea ocupării locurilor subvenţionate;
La propunerea doamnei prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu, decan al Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport, Senatul aprobă creşterea taxei de studiu cu 500 lei pentru programul de
conversie profesională – Educaţie Fizică si Sportivă, pentru anul universitar 2015-2016, astfel
taxa va fi 2 500 lei;
Ca urmarea a vacantării postului în urma pensionării doamnei Marioara Abrudeanu, Senatul
aprobă propunerea domnului Rector, prof. univ. dr. Sebastian Pârlac, cu privire la numirea
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doamnei conf. univ. dr. Gabriela PLĂIAŞU în funcţia de Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi
competivitate;
Domnul prof. Marian ENĂCHESCU, director CSUD, face o informare cu privire la înfiinţarea
în cadrul IOSUD - Universitatea din Piteşti, a încă trei şcoli doctorale: de biologie, matematică
şi inginerie mecanică, urmând ca în viitoarea şedinţă de Senat să fie prezentate statele de funcţii
ale şcolilor doctorale;
Senatul validează numirea domnului conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU, în funcţia de
director al Centrului de Perfecţionare Muntenia;
Domnul Rector, prof. univ. dr. Sebastian Pârlac face o prezentare a programului de deschidere
a anului universitar 2015-2016.

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

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

OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ ȘI PROFESIONALĂ
Nr.
crt.

Denumire program de formare
continuă/profesională

Nr.credite

Nr.ore

Cost [LEI]

30

260

550

90

900

2400

20

180

850

20

180

550

20

180

500

30

300

1000

15

150

500

30

260

600

40

300

800

15

150

1500

24

89

400

-

45

350

-

60

450

-

40

400

Analist programator

-

3 module x
210 ore

500/modul

Servicii de formare lingvistică prin Centrul de
Limbi Străine LOGOS

-

* (verso)

*(verso)

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE
ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Asistenţa și consilierea socială a copilului în
mediul educaţional
Managementul documentării-informării și
misiunea profesorului documentarist - on line
Managementul resurselor umane
Asistența socială a copilului abuzat, neglijat şi
supus la rele tratamente
Consiliere spirituală
Implementarea legislației
instituțiile publice
Dreptul afacerilor
Aplicații
ale
masajului
balneoclimaterice

Schengen

în

în

stațiuni

Aplicații ale hidrokinetoterapiei în stațiuni
balneoclimaterice
Tehnologii și echipamente pentru prelucrarea
maselor plastice și materialelor compozite

11.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ
Dinamica cercetării științifice actuale și implicațiile
rezultatelor în practica educațională a profesorilor de
limba și literatura română [DINAMIC_PROF]

12.

Formator de formatori

13.

Comunicare

14.

Evaluator de competențe profesionale

15.

INSCRIERI LA SECRETARIATUL INSTITUTULUI ZILNIC, INTRE ORELE 8-16

Persoane contact - Secretariatul I.F.P.M.:
dr. Ramona Nicolescu 0348.453.197 / 0724.067.367
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Centrul de limbi străine LOGOS

OFERTA 1: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADULŢI
120 ore/modul (săptămânal 2 şedinţe X 2 ore) , 8 LUNI
PREŢ = 2236 LEI / 500 euro

OFERTA 2: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ŞCOLARI
90 ore/modul (săptămânal 2 şedinţe X 1,5 ore) , 8 LUNI
PREŢ = 1800 LEI / 400 euro

OFERTA 3: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU PREŞCOLARI
30 ore/modul (1 oră/săptămână), 8 LUNI
PREŢ= 560 lei/ 125 euro

TESTĂRI
TARIF
ENGLEZĂ,
TESTĂRI nivel limbă
120 Lei
FRANCEZĂ, engleză/franceză/germană/spaniolă
50 LEI (elevi, studenţi)
GERMANĂ,
402 LEI/90 EURO
SPANIOLĂ TESTĂRI pentru certificare
internatională ECL cu valabilitate
nelimitată, recunoscut in Europa
ÎNSCRIERI
la sediul Institutului de Formare şi Performanţă MUNTENIA: str.Doaga, nr.11,
etj.1, birou 108, tel.0348/453197, 07224.067.367
la sediul Centrului Logos: str. Gh. Doja, nr 41, 0743120577
IMPORTANT!
Se va lucra în grupe de câte 10 cursanţi
Pentru adulţi cursurile se pot organiza DIRECT la sediul firmelor/instituţiilor
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