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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 14.11.2016

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (33 de cadre didactice şi 10
studenţi), din totalul de 53 de membri (40 de cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
Informare cu privire la viziunea dezvoltării şi gestionării documentelor aferente sistemului de
management al calităţii al Universităţii din Piteşti;
2.
Validarea decanilor pentru mandatul 2016-2020, ca urmare a modificării structurii Universităţii
din Piteşti prin HG 654/2016;
3.
Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de studii universitare de doctorat în anul
universitar 2016-2017;
4.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de analiză şi disciplină a
Universităţii din Piteşti;
5.
Aprobarea modificărilor Cartei Universităţii;
6.
Aprobarea Metodologiei privind modul de intocmire a statelor de functii, de repartizare a
resurselor destinate finanţării programelor de studii de doctorat şi de realizare a plăţilor salariale
în şcolile doctorale ale IOSUD UPIT;
7.
Aprobarea modificărilor organigramei UPIT;
8.
Diverse.

1.
2.

3.

Rectorul Universităţii din Piteşti, conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, face o informare cu
privire la reuniunea Consiliul Naţional al Rectorilor, desfăşurată în data de 14.11.2016;
Senatul validează decanii pentru mandatul 2016-2020, ca urmare a modificării structurii Universităţii
din Piteşti prin HG 654/2016, după cum urmează:
• Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică: conf.univ. dr. George Mihail MAN
• Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept: prof. univ. dr. Eugen CHELARU
• Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie: conf. univ. dr. MariusClaudiu LANGA
• Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte: conf. univ. dr. Constantin Augustus
BĂRBULESCU
Senatul validează numirea d-lui prof. univ. dr. Eduard NIŢU, în funcţia de Prorector pentru cercetare
ştiinţifică şi competitivitate, începând cu data de 15.11.2016, ca urmare a demisiei domnului prof.
univ. dr. ing. Silviu IONIŢĂ;
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5.
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18.

Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de analiză şi disciplină a
Universităţii din Piteşti;
Doamna prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU, Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti, face
o informare cu privire la viziunea dezvoltării şi gestionării documentelor aferente sistemului de
management al calităţii al Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru programele de studii universitare de doctorat în anul
universitar 2016-2017;
Senatul aprobă Metodologia privind modul de întocmire a statelor de funcţii şi de personal didactic,
de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii de doctorat şi de realizare a
plăţilor salariale în şcolile doctorale ale IOSUD UPIT;
Senatul aprobă modificarea Organigramei UPIT;
Rectorul Universităţii din Piteşti, conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEŞAN, face o informare cu
privire la execuţia bugetară până la data de 30.09.2016;
Senatul aprobă amendamentele aduse Cartei Universităţii din Piteşti, până la art. 52, inclusiv; Senatul
hotărăşte amânarea aprobării amendamentelor aduse Cartei Universităţii din Piteşti, de la art. 52 până
la final, pentru următoarea şedinţă de Senat;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, bazată pe raţiuni financiare, ca începând cu
data de 14.11.2016, numărul prodecanilor facultăţilor să fie stabilit după următoarele criterii: un post
de prodecan în facultăţile cu până la 1.500 de studenţi, respectiv două posturi de prodecan în
facultăţile cu peste 1.500 de studenţi;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, ca începând cu anul universitar 2017-2018,
dimensiunea departamentelor să fie de minimum 20 de cadre didactice;
Senatul respinge propunerea domnului conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA ca Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie şi Arte să aibă un al doilea prodecan, care să se ocupe de activitatea specifică
domeniului Teologie;
Senatul aprobă referatul Departamentului Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, cu privire
la corectarea unei erori materiale depistată în planurile de învăţământ pentru anul universitar 20132017 şi anul universitar 2014-2018, anul IV, sem. I, la disciplina Circuite reconfigurabile (formă de
verificare P-proiect se va înlocui cu forma de verificare E-examen);
Senatul aprobă referatul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii cu privire la inversiunea a două
discipline din Planul de învăţământ, anul III (2016-2017), domeniul Ştiinţa mediului, programul de
licenţă Ecologie şi protecţia mediului; astfel, disciplina Bioadaptare din sem. I, anul III se va înlocui
cu disciplina Biotehnologii vegetale din sem. II, anul III, cu păstrarea numărului de ore aferente;
Senatul aprobă cererea doamnei Enescu Annelise (Vintiloiu), absolventă a Facultăţii de Drept, din
cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2009, cu privire la susţinerea examenului de licenţă la
Universitatea din Piteşti, sesiunea februarie 2017;
Senatul validează numirea domnului ş.l.dr. fiz. Cătălin Ducu în funcţia de director al Centrului
regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate Industriei
de Automobile (CRC&D-AUTO), începând cu 01.11.2016; funcţia nu va fi remunerată din veniturile
proprii ale universităţii, eventualele clase de salarizare suplimentare vor fi suportate exclusiv din
contractele de cercetare derulate în cadrul centrului;
Senatul aprobă cererea doamnei Sârbu Luiza Venera, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Ştiinţe Aplicate, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, de a desfăşura
activităţi didactice în regim de plata cu ora la Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii Creştine
“Dimitrie Cantemir”, în anul universitar 2016-2017;

19.

Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire
la aprobarea unor modele de adeverinţe pentru programele de formare psihopedagogică, nivelul I şi
nivelul II.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

