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Ordinea de zi:
1. Aprobarea Planurilor de învăţământ pentru ciclul 2017-2021 (Licenţă) şi 2017-2019 (Master).
Decanul FMT & Directorii de departamente
2. Informare privind desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti.
Conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica şi Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
3. Analiza achitării taxelor de studii la nivelul fiecărui program de studiu.
Decanul FMT
4. Informare privind parteneriatele internaţionale ale FMT şi mobilităţile cadrelor didactice şi ale studenţilor în anul
universitar 2016-2017.
Conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica şi Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
5. Discuţii legate de materialul prezentat în şedinţa Senatului privind Stabilirea domeniilor şi programelor de studii
fundamentale în cadrul Universităţii din Piteşti. Redactarea unui punct de vedere al Consiliului Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie.
6. Diverse.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa CONSILIULUI FACULTĂŢII este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, Aprobarea Planurilor de învăţământ pentru ciclul 2017-2021 (Licenţă) şi 20172019 (Master).
Legat de subiectul punctului 1 al ordinei de zi, domnul decan arată că există un amendament legat de disciplina
“Educaţie fizică” şi anume: această disciplină este obligatorie, dar punctele de credit alocate disciplinei nu intră în
calculul celor 30 de puncte de credit alocate unui semestru, iar notarea se face pe bază de calificativ “admis/respins”.
Domnul director departament AT, propune ca la disciplina “Metodologia de elaborare a proiectelor de diplomă”,
pentru eliminarea discrepanţelor care apar între nota obţinută la evaluarea acestei discipline şi media multianuală, notarea
să se facă tot pe bază de calificativ “admis/respins”, luându-se în calcul şi punctul de vedere al tutorelui.
Domnul director departament FMI, în urma întâlnirii cu reprezentanţii angajatorilor şi studierea draft-urilor planurilor
de învăţământ de către aceştia, arată necesitatea unor cunoştinţe mai temeinice privind disciplina “Desen tehnic”,
punerea accentului pe cunoştinţe de matematică utile inginerilor, dezvoltarea creativităţii, a lucrului în echipă etc.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Informare privind desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti.
Doamna prodecan prezintă materialul aferent punctului 2 al ordinei de zi menţionând faptul că materialul se bazează
pe datele furnizate de responsabilii cu organizarea SCSS din cadrul celor două departamente: domnul Zaharia Cătălin şi
doamna Sicoe Gina (vezi Anexă).
Deşi a fost elaborată o Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea SCSS, aceasta a fost respectată numai parţial.
Astfel, numărul minim de lucrări susţinute în cadrul fiecărei secţiuni nu a fost respectat la 9 secţiuni, 3 cadre d idactice nu
au îndrumat lucrări, iar o parte din îndrumători şi preşedinţii comisiilor au acceptat lucrările studenţilor deşi aces tea nu
erau în formatul corect.
Prezenţa reprezentanţilor mediului industrial la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti este de bun augur
pentru consolidarea relaţiilor. Numărul de lucrări susţinute variază foarte mult de la o secţiune la alta; se recomandă
uniformizarea pentru ca prezentările să se realizeze într-un timp rezonabil.
De menţionat că Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, cu ajutorul sponsorizării AGIR şi iPAD a oferit fiecărei
secţiuni diplome pentru premii şi diplome de participare pentru fiecare lucrare susţinută, mape şi pixuri pentru lucrările
premiate.
Legat de subiectul acestui punct al ordinei de zi domnul director departament AT a recomandat ca pe viitor să se evite
migrarea studenţilor de la o secţiune la alta în scopul unei bune participări, susţineri şi dezbateri a lucrărilor. O soluţie ar
fi crearea unor colective de studenţi autori pentru un anumit grup de lucrări.
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, Analiza achitării taxelor de studii la nivelul fiecărui program de studiu. Analiza
este prezentată de domnul decan (vezi Anexă). Situaţia colectării taxelor s-a îmbunătăţit faţă de anul trecut, posibil şi
datorită măsurilor luate de conducerea universităţii privind pierderea calităţii de student.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, Informare privind parteneriatele internaţionale ale FMT şi mobilităţile cadrelor
didactice şi ale studenţilor în anul universitar 2016-2017.
Doamna prodecan prezintă materialul aferent punctului 4 al ordinei de zi menţionând faptul că materialul se bazează
pe datele furnizate de doamna Neagu Elena şi de doamna Gavriluţă Ana.
În anul universitar 2016-2017 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, prin intermediul departamentului Autovehicule
şi Transporturi, a avut parteneriate cu 12 instituţii în 3 domenii de licenţă şi master, iar prin intermediul Departamentului
de Fabricaţie şi Management Industrial, a avut parteneriate cu 10 instituţii în 3 domenii de licenţă şi master.
Au fost efectuate toate mobilităţile atribuite cadrelor didactice, cu menţiunea că unele mobilităţi de formare practică
au fost transformate în mobilităţi de predare.
În anul universitar 2016-2017 un număr mic de studenţi au efectuat mobilităţi Erasmus. Pentru anul universitar 20172018, înscrierile pentru mobilităţile Erasmus ale studenţilor de la licenţă şi master au fost lansate în luna iunie . Se vor
organiza sesiuni de selecţie, până la completarea tuturor locurilor disponibile.
Înscrierile pentru mobilităţile ERASMUS ale cadrelor didactice şi altor categorii de personal se vor face în septembrie
2017, iar selecţia va fi finalizată la sfârşitul lunii septembrie 2017.
Domnul prof. dr. ing. Eduard Niţu a recomandat ca lansările pentru mobilităţile ERASMUS să se facă mai devreme.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi, Discuţii legate de materialul prezentat în şedinţa Senatului privind Stabilirea
domeniilor şi programelor de studii fundamentale în cadrul Universităţii din Piteşti. Redactarea unui punct de vedere al
Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie.

În urma discuţiilor s-a supus votului mai întâi necesitatea adoptării unui astfel de document la nivel de
Universitate. Rezultatul votului: nu este necesar un astfel de document (voturi 7 : 5).
Ulterior, în urma dezbaterilor, s-a decis prin vot ca, în cazul în care se va adopta la nivelul UPit un astfel de
document, acesta să conţină:
1. definirea scopului / rolului documentului;
2. Perioada de valabilitate a documentului;
3. Motivaţia includerii programelor de studii “reprezentative” în acest document. FMT sugerează ca această
motivaţie să fie bazată şi pe istoricul dezvoltării şi funcţionării UPit.
4. Lista programelor reprezentative să cuprindă şi programele de studii AR şi TCM. Aceste programe de
studii există în Universitate încă de la înfiinţarea Invăţământului Superior Tehnic în Piteşti şi pe de altă parte
sunt reprezentative pentru industria regională şi naţională.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi, Diverse. Nu au fost probleme de discutat la acest punct a ordinei de zi.
DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA

