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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 19.02.2021
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 44 de membri (36 de cadre didactice şi 8
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.
2.
3.

Aprobarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. I
al anului universitar 2020-2021;
Aprobarea reviziei Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului
didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești;
onAprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
line pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești;

4.

Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2020-2021 la Universitatea din Pitești;

5.

Aprobarea Metodologiei de finalizare studii doctorale și susținere a tezei de doctorat în cadrul
Universității din Pitești, inclusiv în situații de urgență;

6.

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative ;

7.

Prezentarea Raportului sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice de
către directorul de departament pentru anul universitar 2018-2019;

8.

Prezentarea Raportului sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice de
către directorul de departament pentru anul universitar 2019-2020;

9.

Aprobarea referatului Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, din cadrul
Facultăţii de Electronică, Comunicații și Calculatoare , cu privire la corectarea unei erori materiale
depistate în planul de învățământ al programului de studii de master Sisteme de Conversie a Energiei (4
semestre), domeniul Inginerie electrică, în pachetul de planuri de învățământ pentru anul universitar
2020-2021 și pentru anul universitar 2019 -2020, la anul II, sem. 2 la disciplinele: Cercetare științifică ,
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație, Elaborarea lucrării de disertație apare un număr
incorect de puncte de credit raportat la numărul de ore alocate, corectarea se va face astfel:

-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Cercetare științifică
numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 20;

-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Practică pentru
elaborarea lucrării de disertație numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 5;

-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Elaborarea lucrării de
disertație numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 5;

10. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post de laborant debutant S în laborant II S, în
cadrul Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, pentru postul ocupat de domnul Marin George Iulian;

11. Aprobarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și
Tehnologie, sesiunea februarie 2021;
12. Aprobarea cererii doamnei Tamaș Monica , asistent pe perioadă determinată în cadrul Departamentului
Limbă și Literatură, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Ar te, cu privire la desfăşurarea de activităţi
didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea Hyperion, în anul universitar 2020-2021.

1.
2.
3.

Senatul aprobă rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. I
al anului universitar 2020-2021, (Anexa 1);
Senatul aprobă revizia Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului
didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești;
on Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
line pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești;

4.

Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2020-2021 la Universitatea din Pitești;

5.

Senatul aprobă Metodologia de finalizare studii doctorale și susținere a tezei de doctorat în cadrul
Universității din Pitești, inclusiv în si tuații de urgență;

6.

Senatul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative ;

7.

Senatul ia act de Raportul sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice de
către directorul de departament pentru anul universitar 2018-2019;

8.

Senatul ia act de Raportul sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice de
către directorul de departament pentru anul universitar 2019-2020;

9.

Senatul aprobă referatul Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, din cadrul
Facultăţii de Electronică, Comunicații și Calculatoare, cu privire la corectarea unei erori materiale depistate
în planul de învățământ al programului de studii de master Sisteme de Conversie a Energiei (4 semestre),
domeniul Inginerie electrică, în pachetul de planuri de învățământ pentru anul universitar 2020 -2021 și
pentru anul universitar 2019-2020, la anul II, sem. 2 la disciplinele: Cercetare științifică, Practică pentru
elaborarea lucrării de disertație, Elaborarea lucrării de disertație apare un număr incorect de puncte de
credit raportat la numărul de ore alocate, corectarea se va face astfel:
-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Cercetare științifică
numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 20;

-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Practică pentru
elaborarea lucrării de disertație numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 5;

-

Pentru anul II, sem. II, numărul punctelor de credit a fost corectat la disciplina Elaborarea lucrării
de disertație numărul de puncte de credit alocate a fost corectat de la 10 la 5;

10. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de laborant debutant S în laborant II S, în
cadrul Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, pentru postul ocupat de domnul Marin George Iulian;
11. Senatul aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și
Tehnologie, sesiunea februarie 2021, după cum urmează:
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Programul de studii de master: Managementul logisticii
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Eduard NIȚU
Membri: Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA
Conf. univ. dr. ing. Nadia BELU

Ș.l. dr. ing. Ana GAVRILUȚĂ
Membru supleant: Ș.l. dr. ing. Adina TOFAN
Secretar: Ș.l. dr. ing. Ancuța BĂLTEANU
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Programul de studii de master: Știința și tehnologia materialelor
Președinte: Ș.l. dr. fiz. Cătălin DUCU
Membri: Prof. univ. dr. ch. Gabriela PLĂIAȘU
Conf. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL
Ș.l. dr. ch. Magdalena DICU
Membru supleant: CS III dr. Sorin MOGA
Secretar: ACS drd. Magda MODAN
12. Senatul aprobă cererea doamnei Tamaș Monica , asistent pe perioadă determinată în cadrul
Departamentului Limbă și Literatură, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea Hyperion, în anul universitar
2020-2021.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

Anexa 1
Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2020-2021
1. Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul de Științe ale Naturii
Nr.
crt.

1.

Poziția

11

Nr.
ore/săpt.

Funcția

Conferențiar universitar

11

Disciplinele postului

Fitopatologie;
Fitopatologie I;
Fitopatologie II;
Micologie;
Biologie și Etiopatogenie

Candidat admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de
cercetare vacante

Lect. univ. dr. Mihăescu
Florentina Cristina

Departamentul Educație fizică și sport
Nr.
crt.

1.

Poziţia

13

Funcţia

Conferenț iar
universitar

Nr. ore/
Săpt.

11

Disciplinele postului

Candidat admis în urma concursului
de ocupare a posturilor didactice și
de cercetare vacante

Gimnastica de bază;
Management comparat în sport;
Metodologia cercetării
performanței sportive;
Gimnastica în învățământul
Prof.univ.dr. Potop Vladimir
liceal și postliceal;
Metode de cercetare în știința
sportului și a educației fizice
Strategii didactice specifice
activităților extracurriculare.

