
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 23 din data 19.02.2021

cu privire la corectarea unei erori materiale depistate în planul de învățământ al programului de studii de

master Sisteme de Conversie a Energiei din cadrul Departamentului de Electronică, Calculatoare și

Inginerie Electrică

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi

Cercetării, anexa 6, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale

Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din

Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de

11.02.2021, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 19.02.2021,

Hotărăşte:

Art. 1 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.
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Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

CONSILIER JURIDIC, SECRETAR EXECUTIV,
Elena MATEESCU Laura MINCĂ


