
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 11.10.2021

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 42 de membri (35 de cadre didactice şi 7

studenţi), din totalul de 44 de membri (37 de cadre didactice şi 7 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea trecerii în scenariul 3 a activităților didactice în Universitatea din Pitești, conform

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar

2021/2022; scenariul 3 prevede participarea tuturor cadrelor didactice și a

studenților/cursanților/elevilor la activități didactice on-line, până la îmbunătățirea situației

epidemiologice;

2. Aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura activităţi didactice la

programele de studii de licenţă şi master, în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu

documentele aprobate în ședința Senatului din 30.09.2021.

1. Senatul aprobă trecerea în scenariul 3 a activităților didactice în Universitatea din Pitești, conform

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021/2022;

scenariul 3 prevede participarea tuturor cadrelor didactice și a studenților/cursanților/elevilor la activități

didactice on-line, până la îmbunătățirea situației epidemiologice la nivelul județului;

2. Senatul aprobă completarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura activităţi didactice la

programele de studii de licenţă şi master, în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu documentele

aprobate în ședința Senatului din 30.09.2021, (Anexa 1).
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Anexa 1

Completarea listei cadrelor didactice asociate, la nivelul departamentelor,
în anul universitar 2021-2022

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul Ingineria mediului și științele inginerești aplicate

Nr.
crt Numele si prenumele Instituția funcției de bază

Situaţia acoperirii posturilor didactice din departament cu asociaţi cadre didactice netitularizate în învăţământul superior
1. Florea Alina Constantina INCDBH Ștefănești
2. Vulpe Mădălina laborant UPIT/DIMSIA

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte

Nr.
crt Numele si prenumele Instituția funcției de bază

Situaţia acoperirii posturilor didactice din departament cu asociaţi,  cadre didactice titulare în învăţământul superior
1. Mirela Nicolau
2. Adrian Titieni
3. Constantin Barbu
4. Stela Gutanu
5. Claudiu Lobont
6. Felix Goldbach


