
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 29.03.2021

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 47 de membri (38 de cadre didactice şi 9

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 Raportului privind starea universităţii (2020);
2. Aprobarea Raportului privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești 2020;

3. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere on-line pentru
programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2021 -2022;

4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Colegiului terțiar nonuniversitar;

5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea p rocesului de selectare și alegere a
structurilor de conducere a școlilor doctorale din IOSUD - Universitatea din Pitești;

6. Aprobarea hotărârii Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) cu privire la comasarea
școlilor doctorale de Biologie, Matematică, Informatică și Inginerie Mecanică în Școala Doctorală
Interdisciplinară; acestea vor fi păstrate ca domenii doctorale în cadrul Școlii Doctorale
Interdisciplinare, neîndeplinind criteriile minimale de școală doctorală;

7. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2020;
8. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - final aprobat de MEC;
9. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 – inițial;

10. Aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de Etică şi deontologie universitară pe perioada anului
calendaristic 2020;

11. Aprobarea înființării Centrului Suport pentru Învățământul Dual ca structură funcțională în
coordonarea Prorectorului pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic;

12. Aprobarea referatului Departamentului Autovehicule și Transporturi din cadrul Facultății de
Mecanică și Tehnologie cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de funcții,
după cum urmează: cele două ore de laborator care lipsesc la postul 18 se adaugă la postul vacant 30
din statul de funcții al anului universitar 2020-2021,  astfel se vor înlocui anexa 2a, pag. 4/7 și pag.
7/7, precum și  anexa 2 b, pag. 3/3;

13. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post vacant de inginer de sistem I S în inginer
de sistem debutant S, în cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și
Informatizare (C.T.I.C.I.);

14. Aprobarea referatului cu privire la transformarea postului de consilier juridic debutant S în consilier
juridic II S, din cadrul Biroului Achiziții Publice, pentru postul ocupat de domnișoara Oțelea Iustina
Elena;

15. Aprobarea solicitării Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, cu privire la reorganizarea
Departamentului Științele Naturii și a Departamentului Ingineria Mediului și Științe Inginerești
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Aplicate, prin mutarea colectivului de chimie din Departamentul Științele Naturii în Departamentul
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate.

1. Senatul aprobă Raportul privind starea universităţii (2020);
2. Senatul aprobă Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești 2020;

3. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere on -line pentru
programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2021 -2022;

4. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea Colegiului terțiar nonuniversitar;
5. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a

structurilor de conducere a școlilor doctorale din IOSUD - Universitatea din Pitești;

6. Senatul aprobă hotărârea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) cu privire la comasarea
școlilor doctorale de Biologie, Matematică, Informatică și Inginerie Mecanică în Școala Doctorală
Interdisciplinară; acestea vor fi păstrate ca domenii doctorale în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare,
neîndeplinind criteriile minimale de școală doctorală;

7. Senatul aprobă Raportul privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2020;
8. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - final aprobat de MEC;
9. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 – inițial;
10. Senatul aprobă Raportul de activitate al Comisiei de Etică şi deontologie universitară pe perioada anului

calendaristic 2020;

11. Senatul aprobă înființarea Centrului Suport pentru Învățământul Dual ca structură funcțională în
coordonarea Prorectorului pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic;

12. Senatul aprobă referatul Departamentului Autovehicule și Transporturi din cadrul Facultății de Mecanică și
Tehnologie cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de funcții,  anexa 2a, pag. 4/7 și
pag. 7/7, precum și  anexa 2 b, pag. 3/3;

13. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post vacant de inginer de sistem I S în inginer de
sistem debutant S, în cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare
(C.T.I.C.I.);

14. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea postului de consilier juridic debutant S în consilier
juridic II S, din cadrul Biroului Achiziții Publice, pentru postul ocupat de domnișoara Oțelea Iustina Elena;

15. Senatul hotărăște amânarea aprobării solicitării Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, cu
privire la reorganizarea Departamentului Științele Naturii și a Departamentului Ingineria Mediului și Științe
Inginerești Aplicate, prin mutarea colectivului de chimie din Departamentul Științele Naturii în
Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

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


