
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 24.04.2017 
 

 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 44 de membri (35 de cadre didactice şi 9 studenţi), 
din totalul de 55 de membri (40 de cadre didactice şi 15 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în 
Universitatea din Piteşti;  

2. Aprobarea Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor;  
3. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de 

licenţă; 
4. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de 

masterat;  
5. Aprobarea reviziei Codului de asigurare a calităţii în Universitatea din Piteşti;  
6. Aprobarea reviziei Planului de activităţi privind asigurarea şi evaluarea calităţii 2017; 
7. Aprobarea Raportului de audit academic al Universităţii din Piteşti; 
8. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;  
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din 

cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti; 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala 

doctorală de MATEMATICĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, IOSUD 
Universitatea din Piteşti; 

11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala 
doctorală de INFORMATICĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, IOSUD 
Universitatea din Piteşti; 

12. Aprobarea Procedurii privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universităţii 
din Piteşti;   

13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului de Relaţii Publice şi Registratură; 
14. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Economice;  
15. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Relaţii 

Internaţionale (CRI); 
16. Diverse. 

 

1. Senatul validează alegerea studentei Zanfir Maria, ca membru al Senatului din partea Facultăţii de 
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pe locul rămas vacant; studenta va face parte din Comisia nr. 6 
a Senatului (Comisia pentru pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti); 
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2. Senatul aprobă Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) 
în Universitatea din Piteşti;  

3. Senatul aprobă Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor  ; 
4. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare 

de licenţă; 
5. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare 

de masterat; 
6. Senatul aprobă revizia Codului de asigurare a calităţii în Universitatea din Piteşti;  
7. Senatul aprobă Planul de activităţi privind asigurarea şi evaluarea calităţii 2017; 
8. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Raportului de audit academic al Universităţii din Piteşti, pentru 

următoarea şedinţă a Senatului; 
9. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 
10. Senatul hotărăşte amânarea aprobării reviziei Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;  
11. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 

Şcoala doctorală de MATEMATICĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, 
IOSUD Universitatea din Piteşti;  

12. Senatul aprobă Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala doctorală de INFORMATICĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, 
IOSUD Universitatea din Piteşti;  

13. Senatul aprobă Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul 
Universităţii din Piteşti;  

14. Senatul hotărăşte retragerea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului de Relaţii Publice 
şi Registratură  de pe ordinea de zi a şedinţei Senatului. Documentul nu a fost depus, în forma finală, 
la secretariatul Senatului; 

15. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Economice; 
16. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Relaţii 

Internaţionale (CRI); 
17. Senatul aprobă referatul cu privire la programele de formare continuă pentru personalul didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii din Piteşti, pentru anul 2017; 
18. Senatul aprobă referatul cu privire la depunerea unor aplicaţii de proiecte de eficientizare energetică a 

corpului D din strada Teilor şi a căminelor 2 şi 3, din Gheorghe Doja; 
19. Senatul aprobă începerea procesului de evaluare instituţională, a calendarului organizării şi derulării 

misiunii de evaluare externă (ARACIS); 
20. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru 

anul 2017, pentru doamna Buta Elisa, secretar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe 
Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung. 
       
  

                     SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,  
               lect. univ. dr. Adriana Nicoleta LAZĂR        

                                                                                                                
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 



 
 

 


