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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 19.06.2017
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 39 de membri (32 de cadre didactice şi 7 studenţi),
din totalul de 56 de membri (40 de cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii;
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului pentru tehnologia informaţiei,
calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.);
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Biroului de Relaţii Publice şi Registratură;
4. Aprobarea structurii anului universitar 2017-2018;
5. Aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018;
6. Aprobarea componenţei comisiilor de admitere (centrală şi pe facultăţi) 2017;
7. Aprobarea modelului de adeverinţă de absolvire a programului de conversie profesională;
8. Aprobarea domeniilor şi a programelor de studii fundamentale din cadrul Universităţii din Piteşti;
9. Informare cu privire la conţinutul rapoartelor aferente anului universitar 2016-2017 referitoare la:
cuantificarea satisfacţiei studenţilor în legătură cu serviciile prestate de Biblioteca Universităţii din
Piteşti şi secretariate; evaluarea activităţii didactice de către studenţi; evaluarea anuală internă a
programelor de studii din cadrul Universităţii din Piteşti;
10.
Diverse.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Senatul validează alegerea studentei Duţu Maria, ca membru al Senatului, din partea Facultăţii de
Teologie, Litere, Istorie şi Artă pe locul rămas vacant; studenta va face parte din Comisia nr. 3 a
Senatului (Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a concursurilor didactice);
Senatul aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii;
Senatul hotărăşte ca absolvenţii Universităţii din Piteşti să depună la Secretariatul General al
universităţii formularul alumni actualizat, la primirea documentelor de finalizare studii; domnul
Rector va emite o decizie în acest sens;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului pentru tehnologia informaţiei,
calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.);
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului de Relaţii Publice şi
Registratură;
Senatul aprobă structura anului universitar 2017-2018, (Anexa 1);
Senatul aprobă taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018, (Anexa 2);
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Senatul aprobă componenţa comisiilor de admitere (centrală şi pe facultăţi) 2017, (Anexa 3);
Senatul aprobă modelul de adeverinţă de absolvire a programului de conversie profesională, (Anexa
4);
Senatul hotărăşte amânarea aprobării propunerii Consiliului de Administraţie cu privire la stabilirea
domeniilor şi a programelor de studii fundamentale din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul ia act de rapoartele aferente anului universitar 2016-2017 referitoare la: cuantificarea
satisfacţiei studenţilor în legătură cu serviciile prestate de Biblioteca Universităţii din Piteşti şi
secretariate; evaluarea activităţii didactice de către studenţi; evaluarea anuală internă a programelor de
studii din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Contractul de studii pentru anul I, valabil începând cu anul universitar 2017-2018,
(Anexa 5);
Senatul aprobă actul adiţional la Contractul de studii pentru studenţii din ani superiori, valabil
începând cu anul universitar 2017-2018, (Anexa 6);
Senatul aprobă actul adiţional la Contractul de studii pentru programul de conversie profesională,
valabil începând cu anul universitar 2017-2018, (Anexa 7);
Senatul aprobă înfiinţarea unui nou program de studii de masterat în cadrul Facultăţii de Electronică,
comunicaţii şi calculatoare: Securitatea informaţională pentru infrastructuri critice, cu încadrare în
domeniul Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale;
Senatul aprobă modificarea planului de învăţământ la programul de studii de licenţă Chimie medicală,
din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică,
modificare solicitată de Comisia de evaluare ARACIS;
Senatul aprobă modificarea comisiei de examen pentru finalizarea studiilor de licenţă de la Facultatea
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, programul de studii Asistenţă managerială şi de
secretariat, prin înlocuirea preşedintelui de comisie, doamna conf. univ. dr. Loredana Bloju cu
domnul conf. univ. dr. Marius Grecu;
Senatul aprobă comisia de examen pentru finalizarea studiilor de licenţă, de la Departamentul Limbi
străine aplicate, din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, programul de studii Limbi
moderne aplicate, sesiunea iulie 2017, pentru absolvenţii Universităţii Europa de Sud-Est Lumina,
după cum urmează:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Laura Cîţu
Membri: Conf. univ. dr. Raluca Niţu
Conf. univ. dr. Cristina Ungureanu
Lect. univ. dr. Cristina Ilinca
Lect. univ. dr. Laura Ionică
Secretar: Dr. Smaranda Găvan
Senatul aprobă comisia de examen pentru finalizarea studiilor de master, de la Departamentul Limbă
şi Literatură, Istorie şi Arte, din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, programul de
studii Studii literare Franceze, domeniul de licenţă Filologie, sesiunea iunie 2017, după cum urmează:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Corina Georgescu
Membri: Conf. univ. dr. Crina Zărnescu
Conf. univ. dr. Mihaela Mitu
Conf. univ. dr. Diana Lefter
Secretar: Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Membru supleant: Lect. univ. dr. Adriana Apostol
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20.

Senatul aprobă comisiile de examen pentru finalizarea studiilor de conversie profesională, de la
Departamentul Limbă şi literatură, Istorie şi Arte, din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi
Arte, sesiunea iulie 2017, după cum urmează:
Comisia de examinare nr. 1
Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limbă şi literatură română
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Adrian Sămărescu
Membri: Lect. univ. dr. Lavinia Geambel
Conf. univ. dr. Lavinia Bănică
Lect. univ. dr. Adina Dumitru
Prof. univ. dr. Mircea Bârsilă
Comisia de examinare nr. 2
Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limbă şi literatură engleză
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu
Membri: Lect. univ. dr. Adela Dumitrescu
Conf. univ. dr. Constantin Manea
Conf. univ. dr. Valentina Stîngă
Lect. univ. dr. Cristina Miron
Comisia de examinare nr. 3
Domeniul de licenţă: Muzică
Programul de studii: Pedagogie muzicală şi instrumentală
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Georgică Balint
Membri: Lect. univ. dr. Vlad Gheorghiţă Stroe
Prof. univ. dr. Paul Baidan
Conf. univ. dr. Marian Lupaşcu

21.
22.

Senatul aprobă referatul cu privire la certificarea internă a următoarelor laboratoare/centre de
cercetare, din cadrul Universităţii din Piteşti:
Laboratorul de cercetare Optomat
Centrul Metode de Calcul și Metodologii de Programare
Centrul de Limbi Străine Logos
Centrul de Cercetare și Formare Didactică, Lingvistică și în Comunicare Littera
Centrul de Cercetări Teologice Aplicate
Centrul de Cercetări Științifice în Domeniul Psihopedagogiei Aplicate Eduexpert
Senatul aprobă închiderea funcţionării următoarelor programe de studii, ca urmare a faptului că nu au
mai fost înregistrate cereri de înmatriculare, începând cu anul universitar 2017-2018, după cum
urmează:
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Nr.
Denumire program licență/
Domeniul de licență
crt.
masterat
Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică
1. Inginerie fizică
Științe
inginerești
aplicate
2. Conservarea şi protecţia naturii
Biologie
(master)
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
1. Teologie ortodoxă pastorală
Teologie
Facultatea de Științe Economice și Drept
1. Finanțe și bănci (IFR)
Finanțe

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Ingineria
1. Autovehicule Rutiere (în limba
Autovehiculelor
franceză)
2. Inginerie Economică Industrială Inginerie și management
(în limba franceză)
3. Sisteme mecanice avansate cu
Ingineria
aplicaţii în industria de
Autovehiculelor
autovehicule
4. Trafic rutier şi evaluarea
accidentelor de circulaţie
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
1. Electronica Surselor Autonome
Inginerie Electronică,
Telecomunicații și
de Energie Electrică (1,5 ani)
Sisteme Informaționale
2. Sisteme Electronice de
Procesare Paralela Distribuită
(1,5 ani)
3. Sisteme Electronice pentru
Telemăsurare și Teleconducere
(1,5ani)
23.

24.

25.

26.

Ultima evaluare
ARACIS

Observații

4828/26.07.2012
7458/11.12.2008

4828/26.07.2012
3305/08.05.2012

Avizat în
ședința CA din
31.05.2017

5289/20.06.2013
5289/20.06.2013
7708/05.98.2009

7944/23.07.2011

8879/06.10.2009
5740/16.06.2009

8879/06.10.2009

Senatul aprobă cererea doamnei Ortopelea Eugenia Andreea, absolventă a Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, promoţia 2016, de a susţine examenul de licenţă la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Artă;
Senatul aprobă cererea doamnei Buşescu Irena Liana, absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov, promoţia 2016, de a susţine examenul
de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie;
Senatul aprobă cererea doamnei Nicovală Georgiana Nicoleta, absolventă a Facultăţii de Litere, din
cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2015, de a susţine examenul de licenţă la Universitatea
din Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Artă;
Senatul aprobă cererea doamnei Nedelcu (Voicu) Alina Elena, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe,
juridice, economice şi administrative, din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, forma de învăţământ FR,
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promoţia 2010, de a susţine examenul de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Drept;
Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali cu
posibilitatea susţinerii a maximum 3 examene şi achitarea sumei de 200 lei/examen nepromovat;
planificarea examenelor se va realiza sub coordonarea decanatelor facultăţilor;
Senatul aprobă afilierea domnului prof. univ. dr. Eugen CHELARU, la şcoala doctorală din cadrul
Universităţii din Craiova;
Senatul aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru
GAFTON, la solicitarea Departamentului de Limbă și Literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultăţii
de Teologie, Litere, Istorie şi Artă;
Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular, pentru domnul prof. univ. dr. Paul BAIDAN, în cadrul
Departamentului de Arte, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Artă, până la sfârşitul anului
universitar 2016-2017;
Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular, pentru domnul prof. univ. dr. Victor Gheorghe
GRIGORIE, în cadrul Departamentului Asistenţă medicală şi kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică, până la sfârşitul anului universitar 2016-2017;
Senatul aprobă Raportul privind respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor
studenţilor în Universitatea din Piteşti (AIESEC), anul universitar 2016 – 2017;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare
de licenţă;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare
de masterat;
Senatul aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii finanțate de la bugetul de stat pentru
programele de studii universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018, după cum urmează:

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

Nr.
crt.
1.

Școala doctorală

3.

Ingineria
autovehiculelor
Inginerie
mecanică
Matematică

4.
5.

Filologie
Interdisciplinară

2.

6

1

Domeniul de doctorat
Ingineria autovehiculelor

Anul I 2017-2018
Buget cu
Buget fără
Taxă1
bursă
bursă
1
1

Inginerie mecanică

1

1 rrom

Matematică

0

1

Limba și literatura română
Ingineria materialelor
Inginerie industrială
Inginerie electronică și
telecomunicații
Biologie

1

0

1

1rrom

1

7.

Informatică

Informatică

1
0

8.

Știința sportului
și educației
fizice
Total

Știința sportului și educației fizice

1

1

6

6

Locurile cu taxă au numărul limitat în funcție de posibilitatea de școlarizare a fiecărei școli doctorale.
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36.

Domnul conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEŞAN, Rectorul Universităţii din Piteşti a făcut o informare
cu privire la temele puse în dezbatere în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor, desfăşurat în
perioada 15 - 17. 06. 2017 la Universitatea Ovidius din Constanţa.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

6

Anexa 1

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2017 / 2018
Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.06.2017 și în ședința Senatului prin Hotărârea nr. 169 din 19.06.2017
Perioada

Nr. de
săpt.

Denumirea activităţilor
Ani neterminali

Ani terminali cu 10 săpt. în sem.II

Ani terminali cu 12 săpt. în sem.II

Ani terminali cu 14 săpt. în sem.II

Perioada

Activități

Ianuarie 2018

Activităţi didactice
Evaluări finale sem. I și refacere
evaluări finale sem. I

Semestrul I
02.10-22.12.2017
12
23.12.2017-07.01.2018 2
08.01-21.01.2018
2
22.01-11.02.2018
12.02-18.02.2018
19.02-25.02.2018

Activităţi didactice
Vacanţa de iarnă / concediu de odihnă pentru personalul didactic
Activităţi didactice

3/2+1 Evaluări finale sem. I
1
1

Sesiune evaluări finale sem. I + sesiune refacere evaluări finale (master)

Ian.-feb. 2018

Vacanţa intersemestrială / concediu de odihnă pentru personalul didactic
Examene de finalizare studii (Licență, Disertaţie)
Februarie 2018
Semestrul al II-lea
19.02-06.04.2018
7
Activităţi didactice
07.04-15.04.2018
1
Vacanţa de Paşte / concediu de odihnă pentru personalul didactic
16.04-04.05.2018
3
--Activităţi didactice
----16.04-18.05.2018
5
----Activităţi didactice
--Apr.-iunie 2018
16.04-01.06.2018
7
Activităţi didactice
----Activităţi didactice
07.05-27.05.2018
3
--Evaluări finale sem. II
----Iunie 2018
21.05-10.06.2018
3
----Evaluări finale sem. II
--04.06-24.06.2018
3 Evaluări finale sem. II
----Evaluări finale sem. II
28.05-10.06.2018
2
--Refacere evaluări finale sem. II
Iunie-iulie 2018
11.06-24.06.2018
2
----Refacere evaluări finale sem. II
--25.06-06/08.07.2018
2
------Refacere evaluări finale sem. II
11.06-01.07.2018
3
--Examene de finalizare studii (L,D)
--Iunie-iulie 2018
25.06-15.07.2018
3
Examene de finalizare studii (L,D)
Iulie 2018
07/09.07-26.07.2018
3
----Examene de finalizare studii (L,D)
02-26.07.2018
25.06-22.07.2018
4
Practică
------30.07-31.08.2018
4,5
Vacanţa de vară / concediu de odihnă pentru personalul didactic
03.09-12.09.2018
1,5 Refacere evaluări finale
------03-16.09.2018
04.09-10.09.2018
1
Examene de finalizare studii (Licență, Disertaţie)
12-19.09.2018
03.09-09.09.2018
1
Definitivare situaţii şcolare, transferuri
20.09-30.09.2018
1,5
Pregătirea anului universitar 2018-2019
Notă: perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.
---

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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Examene de finalizare studii (L, D)

Activităţi didactice
Activităţi didactice și evaluări finale
Evaluări finale sem. II și refacere
evaluări finale sem. II
Examene de finalizare studii (L, D)
Sesiune admitere 2018
Elaborarea Statelor de funcţiuni
pentru anul universitar 2018-2019
Sesiune admitere 2018
Finalizarea și aprobarea Statelor de
funcţiuni pt. anul univ. 2018-2019

Anexa 2

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă
valabile în anul universitar 2017 – 2018
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul pentru studii universitare Forma de
de licenţă
învăţământ

Chimie
ZI / 3 ani
Psihologie
ZI / 3 ani
Ingineria mediului
ZI / 4 ani
Biologie
ZI / 3 ani
1.
Ştiinţa mediului
ZI / 3 ani
ZI / 4 ani
Facultatea de Ştiinţe, Horticultură
Educație fizică și Sănătate
ZI / 4 ani
Informatică
Kinetoterapie
ZI / 3 ani
Inginerie electrică
ZI / 4 ani
35-0-01
Matematică
ZI / 3 ani
Informatică
ZI / 3 ani
Informatică
ZI / 3 ani
Educaţie fizică şi sport
ZI / 3 ani
Educaţie fizică şi sport
ZI / 3 ani
Ingineria autovehiculelor
ZI / 4 ani
Facultatea de Mecanică
Inginerie industrială
ZI / 4 ani
şi Tehnologie
Inginerie şi management
ZI / 4 ani
35-0-02
2.
Ingineria transporturilor
ZI / 4 ani
Facultatea de
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
ZI / 4 ani
Electronică,
3.
Comunicaţii şi
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
ZI / 4 ani
Calculatoare
Inginerie electrică
ZI / 4 ani
35-0-03
Finanţe
Zi-FR/ 3 ani
Management

Programul de studii
Chimie
Terapie ocupaţională
Ingineria mediului
Biologie
Ecologie şi protecţia mediului
Horticultură
Asistenţă medicală generală
Kinetoterapie şi motricitate specială
Energetică și tehnologii nucleare
Matematică
Informatică
Informatică (la Râmnicu Vâlcea)
Sport şi performanţă motrică
Educaţie fizică şi sportivă
Autovehicule rutiere
Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie economică şi industrială
Ingineria transporturilor şi a traficului
Electronică aplicată
Reţele şi software de telecomunicaţii
Calculatoare
Electromecanică

3400

Finanţe şi bănci

2900 ZI
2900 ZI/ FR
2650
2900 ZI/ FR
2650
2900
2900
2900
2900 ZI/ FR
2650
2900
2900 ZI/ FR
2650
2900 ZI
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
220 euro/lună
180 euro/lună
2900
2900
2900
2900

Zi-FR/ 3 ani Management
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor

4.

Facultatea de Ştiinţe
Economice și Drept

Administrarea afacerilor
Marketing

35-0-04

Contabilitate
Economie şi afaceri internaţionale

Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune
ZI / 3 ani

Economie şi afaceri internaţionale

Zi-FR/ 4 ani Drept

Ştiinţe administrative

Zi-FR/ 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 1 an

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe
sociale și Psihologie Ştiinţe administrative
35-0-05

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.)
Administrarea afacerilor
Marketing

Drept

Ştiinţe ale educaţiei

5.

Zi/ 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Studenți străini – an pregătitor-limba
română (aprobat în CA la 04.04.2017)
Asistenţă socială
Psihologie
Ştiinţe ale comunicării
Teologie

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Facultatea de Teologie,
6. Litere, Istorie și Arte
Limbă si literatură
35-0-06

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

8

Taxa anuală
(lei)
2017-2018
2900
2900
3400
2900
2900
2900
4500
2900
3400
2900
2900
2900
2900
2900
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400

Administraţie publică
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)
Asistenţă managerială şi secretariat
Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea)
Licență/ master / doctorand
Postliceal / liceal
Asistenţă socială
Psihologie
Jurnalism
Teologie ortodoxă asistenţă socială
Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză)
Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la
Rm. Vâlcea)
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă:
Franceză/Spaniolă/Germană

2900
2900
2900
2900

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul pentru studii universitare Forma de
de licenţă
învăţământ
Limbi moderne aplicate
Istorie
Arte vizuale
Muzică
Teatru și Artele spectacolului

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Taxa anuală
(lei)
2017-2018
2900
2900
2900
2900
4800

Programul de studii
Limbi moderne aplicate
Istorie
Artă sacră
Muzică
Artele spectacolului (Actorie)

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de masterat
valabile în anul universitar 2017 - 2018
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de masterat

Programul de studii

Biologie medicală
Conservarea şi protecţia naturii
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului
Ştiinţa mediului
Monitorizare și protecția mediului
Horticultură
Protecţia plantelor
Chimie
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii
Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare
Facultatea de Ingineria mediului
Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă
Ştiinţe, Educație
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
fizică și
1
Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare
Informatică
Performanţă în sport
Ştiinţa sportului şi
educaţiei
fizice
Sport, turism şi activităţi de timp liber
35-0-01
Organizare şi conducere în sport
Comunicare – Jurnalism sportiv
Tehnici avansate pentru prelucrare a informaţiei (în limba engleză)
Informatică
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Matematică aplicată
Matematică
Matematică didactică
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (lb.engleză)
Ingineria autovehiculelor
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule
Facultatea de
Mecanică şi
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
Tehnologie
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
2
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Inginerie
industrială
35-0-02
Ştiinţa şi tehnologia materialelor (română-franceză)
Biologie

Inginerie şi management Managementul logisticii
Ingineria transporturilor
Transporturi şi siguranţă rutieră
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
Inginerie electrică
Sisteme de conversie a energiei

3

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare Inginerie electronic şi
telecomunicaţii
35-0-03

Administrarea afacerilor

4

Facultatea de Contabilitate
Ştiinţe
Economice și
Drept
Finanţe
35-0-04
Management

Taxa anuală (lei)
2017-2018
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

Electronica surselor autonome de energie electrică

2900

Inginerie electronic şi sisteme inteligente
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industrial
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Contabilitate managerială şi audit contabil
Management contabil şi informatică de gestiune
Economie şi finanţe europene
Sisteme bancare europene
Management financiar-bancar și în asigurări
Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării
Managementul strategic al resurselor umane

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de masterat

Drept

Ştiinţe administrative

5.

Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe
sociale și
Psihologie Sociologie
35-0-05
Psihologie

Programul de studii

Taxa anuală (lei)
2017-2018

Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în limba engleză- Strategic
management and bussines development)
Asistenţa juridică a întreprinderii
Cariere juridice
Instituţii juridice europene şi internaţionale
Dreptul contenciosului
Administraţie publică în contextul integrării europene
Didactica limbilor străine
Consiliere educațională
Educaţie timpurie (Pitești, Alexandria, Rm. Vâlcea)
Management educaţional (Pitești, Slatina)
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

2900

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

2900

Consiliere în asistenţa socială

2900

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie

2900

Comunicare organizaţională

2900

Apologetică şi duhovnicie

2900

Consiliere spirituală

2900

Ecumenism în noul context european

2900

Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual

2900

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească

2900

Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet

2900

Limbi moderne şi comunicare internaţională

2900

Literatura română modernă şi contemporană

2900

Structura limbii române actuale

2900

Traductologie - Limbaengleză

2900

Traductologie – Limba franceză

2900

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române

2900

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române (la Rm. Vâlcea)

2900

Limbă, cultură şi identitate în Europa

2900

Limbaje specializate și traducere asistată de calculator

2900

Istorie

Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)

2900

Muzică

Educaţie muzicală contemporană

2900

Ştiinţe ale comunicării
6.
Teologie

Facultatea de
Teologie, Litere,
Istorie și Arte
35-0-06
Filologie

Taxe de şcolarizare pentru programele de conversie profesională
valabile în anul universitar 2017 – 2018
Nr.
crt.

Domeniul de studii universitare
de licență

Facultatea

Biologie

1

Facultatea de Ştiinţe,
Educație fizică și
Informatică

Matematică
35-0-01
Informatică
Educaţie fizică şi sport

2

Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte

Limbă și Literatură
35-0-06
Muzică

3

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe sociale 35-0-05
și Psihologie

Psihologie
Științe ale Educației
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Programul de studii
Biologie
Matematică (3 semestre)
Matematică (4 semestre)
Informatică (3 semestre)
Informatică (4 semestre)
Educaţie fizică şi sportivă
Limba si literatura romana
Limba si literatura engleza
Limba si literatura franceza.

Taxa anuală (lei)
2017-2018
2900
1200 / sem.
1200 / sem.
1300 / sem.
1300 / sem.
3100
2900
2900
2900

Educaţie Muzicală Instrumentală

2900

Psihologie

2900

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3000

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat
valabile în anul universitar 2017 – 2018
Nr.
crt.

Taxa anuală (lei)
2017-2018

Activitatea

1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
Taxă școlarizare în cadrul Școlilor doctorale : Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Biologie, Informatică,
2
Matematică, Filologie și Interdisciplinar
3 Taxă școlarizare în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
4 Taxă abilitate cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte Instituții de învățământ superior din țară

100/100
5000
6000
6000

Taxe de şcolarizare pentru programele de studii psihopedagigice Nivel I și Nivel II
valabile în anul universitar 2017 - 2018
TAXE
pentru STUDENTII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I
(iniţial) de certificare pentru profesia didactică
MONOSPECIALIZARE,
An universitar 2017 – 2018
Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar)
Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar)
Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)
Examen de absolvire Nivelul I
TOTAL

Valoarea taxei /
disciplină 2017-2018
200 lei
200 lei
200 lei
180 lei
110 lei
110 lei
150 lei
150 lei
100 lei
1400 lei

TAXE
pentru STUDENTII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I
(iniţial) de certificare pentru profesia didactică
DUBLA SPECIALIZARE,
An universitar 2017 – 2018
Nr. ctr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea disciplinei
Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii B (28 ore curs + 28 ore seminar)
Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar)
Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)
Examen de absolvire Nivelul I
TOTAL
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Valoarea taxei /
disciplină 2017-2018
200 lei
200 lei
200 lei
160 lei
160 lei
120 lei
120 lei
150 lei
150 lei
100 lei
1560 lei

TAXE
pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - MONOSPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR
An universitar 2017 – 2018
Taxa înscriere - 100 lei
Taxa înmatriculare - 100 lei
Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar)
Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar)
Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)
Examen de absolvire Nivelul I
TOTAL

Valoarea taxei /
disciplină 2017-2018
200 lei
200 lei
200 lei
160 lei
120 lei
120 lei
150 lei
150 lei
120 lei
1420 lei

TAXE
pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică –
DUBLA SPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR
An universitar 2017 – 2018
Taxa înscriere - 100 lei
Taxa înmatriculare - 100 lei
Nr. ctr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea disciplinei
Psihologia educaţiei (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie I (28 ore curs + 28 ore seminar)
Pedagogie II (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar)
Didactica specialităţii A (28 ore curs + 28 ore seminar)
Managementul clasei de elevi (14 ore curs + 14 ore seminar)
Instruire asistată de calculator (14 ore curs + 14 ore seminar)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (42 ore)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (36 ore)
Examen de absolvire Nivelul I
TOTAL

Valoarea taxei /
disciplină 2017-2018
200 lei
200 lei
200 lei
160 lei
160 lei
120 lei
120 lei
140 lei
140 lei
120 lei
1560 lei

TAXE
pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL II
(aprofundare) pentru profesia didactică,
An universitar 2017 – 2018
Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Psihopedagogia tinerilor, adolescenţilor si adulţilor (28 ore curs + 14 ore seminar)
Proiectarea si managementul programelor educaţionale (28 ore curs + 14 ore seminar)
Didactica domeniului si dezvoltării in didactica specialităţii (28 ore curs + 14 ore seminar)
Practica pedagogica in învăţământul liceal, postliceal si universitar (42 ore)
Pachet opţional 1 (14 ore curs + 28 ore seminar)
Pachet opţional 2 (14 ore curs + 28 ore seminar)
Examen absolvire Nivel II
TOTAL
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Valoarea taxei
/disciplină 2017-2018
190 lei
190 lei
190 lei
170 lei
170 lei
170 lei
120 lei
1200 lei

TAXE
pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru profesia didactică
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR
An universitar 2017 – 2018
Taxa înscriere - 100 lei
Taxa înmatriculare - 100 lei
Nr. ctr.

Denumirea disciplinei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Psihopedagogia tinerilor, adolescenţilor si adulţilor (28 ore curs + 14 ore seminar)
Proiectarea si managementul programelor educaţionale (28 ore curs + 14 ore seminar)
Didactica domeniului si dezvoltării in didactica specialităţii (28 ore curs + 14 ore seminar)
Practica pedagogica in învăţământul liceal, postliceal si universitar (42 ore)
Pachet opţional 1 (14 ore curs + 28 ore seminar)
Pachet opţional 2 (14 ore curs + 28 ore seminar)
Examen absolvire Nivel II
TOTAL

Valoarea taxei /
disciplină 2017-2018
200 lei
200 lei
200 lei
160 lei
160 lei
160 lei
120 lei
1200 lei

ALTE TAXE
valabile în anul universitar 2017 - 2018
Nr.
crt.

Valoarea taxei(lei)
2017-2018

Denumirea taxei

1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
2 Taxă an de graţie (an refacere)
Prima reînmatriculare
3 A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
Examen de diferență şi examen creditat din anul anterior celui curent în care este
4
înmatriculat studentul(a)
Examen creditat din anul I (pentru ciclul universitar de licenţă de 3 ani) şi examen
5
creditat din anii I , II (pentru ciclul universitar de licenţă de 4 ani)
6

Pentru refacere an terminal, în cazul în care nu mai poate beneficia de an de
grație și mai are de promovat maxim 20 p.c.

7 Refacerea lucrărilor de laborator (2h)
8 Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la o
9
facultate la alta facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la alta
10 Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
11 Eliberare copii acte din arhivă
12 Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
13 Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de la
14
specializări acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
15 specializări acreditate care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții
din alte universităţi care se înscriu individual.
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
16 specializări acreditate care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare
studii în primii trei ani de la absolvire
17 Duplicat diploma / certificat
18 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
19 Duplicat adeverință de finalizare a studiilor

13

100/100
180 înscriere şi
35 pt. fiecare p.c. nepromovat
200
480
720
70
140
taxă de reînmatriculare cf.pct.
3 şi 36 lei pentru fiecare p.c.
nepromovat
50
100
100
200
12/pagina
240
480
240
1200

600
360
120
120

Nr.
crt.

Valoarea taxei(lei)
2017-2018

Denumirea taxei

20 Duplicat carnet de student
Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor
21
universităţi
22 Taxă eliberare programe analitice
23 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I
24 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II
Taxă de logistică pentru absolvenții universităţilor cu programe autorizate să
25
funcționeze provizoriu.
26 Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei
27 Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă
Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim doi
28
ani de la susţinerea examenului de finalizare
RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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50
60
250/an universitar
300
160
Minim 480
50
50
240

Anexa 3

COMPONENŢA
COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE
ŞI A COMISIILOR DE ADMITERE PE FACULTĂŢI
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
COMISIA CENTRALA DE ADMITERE
Preşedinte: Conf.univ.dr.ing.
Vicepreşedinte : Prof.univ.dr.ing.
Responsabil informatică:
Informatician.
Membri : Prof.univ.dr.ing.
Conf.univ.dr.
Conf.univ.dr.
Secretar : Dr.

1.

Dumitru CHIRLEȘAN
Viorel NICOLAE
Cătălin DIACONESCU
Eduard NIȚU
Ionuț Adrian SĂMĂRESCU
Emanuel SOARE
Smaranda GĂVAN

FACULTATEA de ŞTIINŢE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Comisia de admitere pe facultate:
Preşedinte: Conf. univ.dr. George Mihail MAN - decan
Membri: Conf. univ.dr. Anca ȘUȚAN - prodecan
Conf. univ.dr. Leonard FLEANCU – prodecan
Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL – Dir. Dep.
Prof. univ. dr. Marian CREŢU - Dir. Dep.
Conf. univ. dr. Cristina SOARE - Dir. Dep.
Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU- Dir. Dep.
Asist. univ. dr. Alina Florentina Ştefan
Comisia de informatică:
Responsabil: Conf. univ. dr. Doru Constantin
Membri:
Informatician Mihai Tănase
Lect. univ. dr. Viorel Păun
Crenguţa Oprea - secretară
Violeta Dinuţă - secretară
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Monica Popescu
Lect. univ. dr. Raluca Georgescu
Conf. univ. dr. Cristian Popescu
Conf. univ. dr. Elena Ioana Iconaru
Conf. univ. dr. Daniel Roşu
1. Programul de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală - 23 IULIE 2017 Presedinte: Conf. univ. dr. George Mihail Man
Membri: Şef lucrări Monica Ţânţu
Lect. univ. dr. Alina Păunescu
Secretar:
Dan Diaconescu
2. Programul de studii universitare de masterat Materiale şi Tehnologii Nucleare -23 IULIE 2017 Presedinte: Prof. univ. dr. Șerban Valeca
Membri: Conf. univ. dr. Benedict Oprescu
Lect. univ. dr. Sorin Fianu
Supleant: Conf.univ.dr. Daniela Giosanu
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Secretar: Lect. univ.dr. Claudiu Șuțan
3. Programul de studii universitare de masterat Tehnologii pentru Dezvoltare Durabilă
-24 IULIE 2017 Președinte: Conf.univ.dr. Daniela Giosanu
Membri: Conf. univ. dr. Benedict Oprescu
Lect. univ. dr. Cicerone Marinescu
Supleant: Lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu
Secretar: Lect .univ. dr. Claudiu Șuțan
4. Programul de studii universitare de masterat Biologie Medicală: - 24 IULIE 2017 Preşedinte: Conf. univ. dr. Popescu Aurel
Membri: Conf. univ. dr. George Mihail Man
Lect. univ. dr. Ionica Deliu
Lect. univ. dr. Alina Păunescu
Supleant: Lect. univ. dr. Daniela Bărbuceanu
Secretar: Lect. univ. dr. Codruţa Dobrescu
5. Programul de studii universitare de masterat Tehnici avansate pentruprelucrarea informatiei
(Advanced Techniques for Information Processing), domeniul INFORMATICA
- 11 SEPTEMBRIE 2017Președinte: Conf.univ.dr. Doru POPESCU
Membri: Conf.univ.dr. Costel BALCAU
Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN
Lect.univ.dr. Maria MIROIU
Lect.univ.dr. Viorel PAUN
Supleant: Lect.univ.dr. Ionu DINCA
Secretar: Asist.univ.dr. Alina ȘTEFAN
6. Programul de studii universitare de masterat Metodologii avansate deprelucrarea informatiei 11 SEPT. 2017Președinte: conf.univ.dr. Doru POPESCU
Membri: Conf.univ.dr. Costel BALCAU
Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN
Lect.univ.dr. Maria MIROIU
Lect.univ.dr. Viorel PAUN
Supleant: Lect.univ.dr. Ionu DINCA
Secretar: Asist.univ.dr. Alina ȘTEFAN
7. Programul de studii universitare de masterat Modelarea, proiectareasi managementul
sistemelor software - 11SEPTEMBRIE 2017Președinte: Conf.univ.dr. Doru POPESCU
Membri: Conf.univ.dr. Costel BALCAU
Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN
Lect.univ.dr. Maria MIROIU
Lect.univ.dr. Viorel PAUN
Supleant: Lect.univ.dr. Ionu DINCA
Secretar: Asist.univ.dr. Alina ȘTEFAN
8. Programul de studii universitare de masterat MATEMATICADIDACTICA - 11SEPTEMBRIE
2017Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu UDREA
Membri: Lect.univ.dr. Lauren iu DEACONU
Lect.univ.dr. Raluca GEORGESCU
Lect.univ.dr. Antonio NUICA
Lect.univ.dr. Adrian URCANU
Supleant: Lect.univ.dr. Gheorghe NISTOR
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Secretar: Lect.univ.dr. Cristina TUDOSE
9. Programul de studii universitare de masterat Matematica Aplicata - 11SEPTEMBRIE 2017Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu UDREA
Membri: Lect.univ.dr. Lauren iu DEACONU
Lect.univ.dr. Raluca GEORGESCU
Lect.univ.dr. Antonio NUICA
Lect.univ.dr. Adrian URCANU
Supleant: Lect.univ.dr. Gheorghe NISTOR
Secretar: Lect.univ.dr. Cristina TUDOSE
10. Programul de studii universitare de masterat Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi - 11
SEPTEMBRIE 2017 Preşedinte: Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin

Membri: Conf. univ. dr. Iconaru Elena Ioana
Conf. univ. dr. Toma Ştefan
Lect. univ. dr. Rabolu Elena
Lect. univ. dr. Tudor Mariana
Supleant: Conf. univ. dr. Fieroiu Emil
Secretar: Lect. univ. dr. Neagoe Cristina
11. Programele de studii universitare de masterat Performanţă în Sport, Organizare şi Conducere
în Sport, Activităţi Motrice Curriculare şi Extracurriculare - evaluare pe baza de dosar - 24
IULIE
2017
Comisia de analiza şi notare pe baza de barem, a eseului motivaţional inclus la dosar şi evaluat în
data probei de concurs este următoarea:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihăila Ion
Membrii: Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana,
Conf. univ. dr. Rabolu Emilian,
Supleanţi: Lect. univ. dr. Enache Carmen,
Lect. univ. dr. Alecu Aurel
Secretar: Lect.univ. dr. Mateescu Adriana
12. Programul de studii universitare de masterat international Sport, Turism şi Activităţi de Timp
Liber - 23 IULIE 2017 Preşedinte: Prof. Niculescu Ionela
Membrii: Conf. Macri Aura,
Conf. Rosu Daniel,
Supleanţi: Lect Hristache Diana,
Lect Amzar Luminita
Secretar: Lect Rada Larisa
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COMISIILE DE EXAMEN PENTRU PROBE ELIMINATORII, PENTRU PROBELE PE
RAMURI DE SPORT ȘI PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2017
Comisia pentru proba eliminatorie:
- Prof.univ.dr. Marian Cretu
- Lect univ.dr Rada Larisa
- Lect univ.dr. Anzar Luminita
- Lect univ.dr Ghimisliu Florin
- Lect univ.dr. Visan Paul
Comisiile pe ramuri de sport
• Atletism – Stadionul Nicolae Dobrin Piteşti
- Prof.univ.dr. Mihailescu Liliana
- Conf,univ,dr, Macri Aura
- Lect univ.dr. Mihai Ilie
• Dans sportiv – sala de dans a sălii Polivalente
– Prof.univ.dr. Nastase Viorel
– Lect univ.dr. Mateescu Adriana
• Handbal – sala Polivalentă
– Prof univ dr Mihaila Ion
– Conf.univ dr Popescu Corina
• Fotbal – anexa stadionului Nicolae Dobrin din Trivale (teren sintetic)
– Prof.univ.dr. Mihaila Ion
– Conf univ dr Trandafirescu Gabriel
– Asist.univ.dr. Visan Paul
• Volei – sala Polivalentă
– Lect univ.dr. Amzar Luminita
– Lect univ dr Hristache Diana
• Înot – Bazinul Olimpic din Piteşti
– Conf univ dr Manole Carmen
– Lect univ dr Alecu Aurel
• Lupte-judo – sala de sport a facultăţii, corp B
– Conf univ dr Rabolu Emilian
– Conf univ dr Rosu Daniel
• Karate – sala de sport a facultăţii, corp B
– Prof univ dr Marian Cretu
– Conf univ dr Rabolu Emilian
• Gimnastică artistică/ritmică – sala de sport a facultăţii, corp B
– Prof univ dr Marian Cretu
– Conf univ dr Manole Carmen
• Tenis de câmp – terenul de sport a facultăţii, corp B
– Lect univ.dr Ghimisliu Florin
– Lect univ dr Naiba George
• Tenis de masă – terenul de sport a facultăţii, corp B
– Lect univ.dr Ghimisliu Florin
– Lect univ dr Naiba George
• Baschet – sala Polivalentă a facultăţii
– Lect univ.dr Ghimisliu Florin
– Lect univ dr Naiba George
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• Kaiac - Canoe – Baza Clubului Sportiv Municipal din Piteşti, punct de întâlnire Bazinul Olimpic
din Piteşti
– Lect univ dr Alecu Aurel
– Conf univ dr Manole Carmen
Comisia pentru probele de aptitudini
- Conf. univ. dr. Bădescu Victor
- Conf. univ. dr. Fieroiu Emil
- Conf. univ. dr. Toma Ştefan

2.

FACULTATEA DE MECANICA ȘI TEHNOLOGIE

Comisia de admitere pe facultate:
Președinte: conf.univ. dr. ing. Alin RIZEA - decan
Membri:
conf.univ. dr. ing. Monica IORDACHE – prodecan
conf.univ. dr. ing. Adrian CLENCI – director DAT
ş.l. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL – director DFMI
Carmen STAN – secretară
Supleant:
prof. univ. dr. ing. Stănescu Nicolae-Doru
Comisia de informatică:
Responsabil: Prof. dr. ing. Radu RACOTĂ
Membri:
Ş.l. dr. ing. Gabriela MITRAN
Ş.l. dr. ing. Magdalena DICU
Comisiile de admitere pentru proba interviu din sesiunea septembrie 2017 la programele de master
Comisia pentru programul de master STM - Ştiinţa şi tehnologia materialelor
Preşedinte: ş.l.dr.ing.Ducu Cătălin
Membru:
conf. dr. chim. Plăiaşu Gabriela
Comisia pentru programul de master IAMD Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă
Preşedinte: conf. dr.i ng. Clenci Adrian
Membru:
prof.dr. ing. Tabacu Ştefan
Comisia pentru programul de master CMPA - Concepţia şi managementul proiectării
automobilelor
Preşedinte ş.l. dr.ing. Zaharia Cătălin
Membru:
conf. dr. ing. Vieru Ionel
Comisia pentru programele de master ML - Managementul logisticii şi IMFP - Ingineria şi
managementul fabricaţiei produselor
Preşedinte: conf. dr. ing. Iordache Monica
Membri:
ş.l. dr. ing. Anghel Daniel-Constantin
ş.l. dr. ing. Rotaru Ana
Comisia pentru programul de master TSR - Transporturi şi siguranţă rutieră
Preşedinte: prof. dr. ing. Boroiu Alexandru
Membru:
conf. dr. ing. Ilie Sorin
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3.

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

Comisia de admitere pe facultate:
Preşedinte: Prof.dr.ing. Nicu BIZON
Membri:
Conf.dr.ing. Mihai Oproescu
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Șerban
Conf.dr.ing. Petre Anghelescu
As.dr.ing. Adrian Grigore Iordachescu
Ec. Cristina Neacsu
Ing. Cristian Georgescu
Comisia de informatică
Responsabil: Ş.l. dr.ing. Bogdan Ion Cioc
Membri:
Ş.l. dr.ing. Cosmin Știrbu
Ş.l. dr.ing. Florentina Magda Enescu
Supleanți:
Ş.l.dr.ing. Corina Savulescu
Ş.l.dr.ing. Mariana Iorgulescu
Comisie de admitere MASTER – Septembrie 2017
Președinte: Prof.dr.ing. Nicu Bizon
Vicepresedinte:
Conf.dr.ing. Mihai Oproescu
Membri:
Prof.dr.ing. Gheorghe Șerban
Șl.dr.ing. Ionel Bostan
Prof.dr.ing. Alexandru Ene
Șl.dr.ing. Marian Raducu
Șl.dr.ing.Mariana Iorgulescu
Șl.dr.ing. Luminita Mirela Constantinescu
Șl.dr.ing. Constantin Stoica
Supleanți:
Conf.dr.ing. Petre Anghelescu
Secretar:
Șl.dr.ing. Bogdan Ion Cioc
Membri supraveghetori: Conf.dr.ing. Eugen Diaconescu
Conf.dr.ing. Monica Chita
Conf.dr.ing. Daniel Alexandru Visan
Șl.dr.ing. Corina Savulescu
Șl.dr.ing. Mihaela Rodica Teodorescu
Șl.dr.ing. Valeriu Manuel Ionescu
As.dr.ing. Bogdan Enache

4.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Comisia de admitere pe facultate
Președinte
Prof. univ. dr.habil. Eugen Chelaru – decan
Vicepreședinte:Conf. univ. dr. habil. Daniela Pîrvu – prodecan
Membri:
Lect. univ. dr. Consuela Dicu – prodecan
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu – Director Centru IFR
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc– director departament
Conf. univ. dr. Daniela Mihai– director departament
Lect. univ. dr. Daniela Iancu – director departament
Daciana Gherghinaru – secretară
Comisia de informatică
Responsabil: Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu
Membri:
Lect. univ. dr. Cristina Tudose - FSEFI
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Supleanți:

Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Lect. univ. dr. Loredana Tuță
Asist. univ. dr. Diana Brînză
Lector univ. dr. Mihaela Dumitru
Lector univ. dr. Luiza Apostol
Lector univ. dr. Andra Puran
Lector univ. dr. Adriana Pîrvu
Lector univ. dr. Cristina Micu
Lector univ. dr. Nicoleta Dascălu

Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programele de studii de
masterat din domeniul Management
Conf. univ. dr. GrădinaruPuiu– președinte
Lect. univ. dr. Antoniu Eliza – membru
Lect. univ. dr. Isac Nicoleta– secretar
Conf. univ. dr. Secară Carmen – supleant
Comisie contestatii
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela – președinte
Conf. univ. dr. Mihai Daniela – membru
Lect. univ. dr. Micu Cristina – secretar
Lect. univ. dr. Tuță Loredana – supleant
Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programul de studii de
masterat A.A.C.T.S.O.
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela – președinte
Conf. univ. dr. Mihai Daniela – membru
Lect. univ. dr. Micu Cristina – secretar
Lect. univ. dr. Tuță Loredana – supleant
Comisie contestatii
Conf. univ. dr. Grădinaru Puiu– președinte
Lect. univ. dr. Antoniu Eliza – membru
Lect. univ. dr. Isac Nicoleta– secretar
Conf. univ. dr. Secară Carmen – supleant
Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programele de studii de
masterat din domeniul Finanțe
conf. univ. dr. habil. Daniela Pîrvu - președinte
conf. univ. dr. Magdalena Rădulescu– membru
lect. univ. dr. Alina Hagiu– secretar
lect. univ. dr. Luiza Apostol– supleant
Comisie contestatii
conf. univ. dr. Emilia Clipici- președinte
conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu– membru
lect. univ. dr. Alina Hagiu– secretar
prof. univ. dr. Emilia Ungureanu– supleant
Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programele de studii de
masterat din domeniul Contabilitate
conf. univ. dr. Marcela Bengescu - președinte
lect. univ. dr. Mariana Bănuţă– membru
lect. univ. dr. Mihaela Gâdoiu– secretar
conf. univ. dr. Claudia Burtescu– supleant
21

Comisie contestatii
conf. univ. dr. Victoria Firescu- președinte
lect. univ. dr. Mihaela Dumitru– membru
lect. univ. dr. Mihaela Gâdoiu– secretar
conf. univ. dr. Daniela Bondoc– supleant
Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programele de studii de
masterat din domeniul Drept
Conf.univ.dr. Andreea Tabacu - președinte
Lect.univ.dr. Ramona Duminică– membru
Lect.univ.dr. Andrei Soare– secretar
Lect.univ.dr Iulia Boghirnea– supleant
Comisie contestatii
Conf.univ.dr. Andreea Drăghici - președinte
Lect.univ.dr. Andra Puran– membru
Lect.univ.dr. Lavinia Olah – secretar
Lect.univ.dr Daniela Iancu– supleant
Comisia de evaluare a candidaților la examenul de admitere pentru programul de studii de
masterat: Administratie publică în contextul integrării europene
Conf.univ.dr. Andreea Drăghici - președinte
Lect.univ.dr. Andra Puran– membru
Lect.univ.dr. Lavinia Olah – secretar
Lect.univ.dr Daniela Iancu– supleant
Comisie contestatii
Conf.univ.dr. Andreea Drăghici - președinte
Lect.univ.dr. Andra Puran– membru
Lect.univ.dr. Lavinia Olah – secretar
Lect.univ.dr Daniela Iancu– supleant

5.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI
PSIHOLOGIE

Comisia de admitere pe facultate:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Claudiu LANGA – decan
Membri:
Conf. univ. dr. Loredana TUDOR – prodecan
Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ – prodecan
Conf. univ. dr. Mihaela PĂIŞI–LĂZĂRESCU – director departament
Conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL – director departament
Ionela GIULAN – secretară decanat
Comisia de informatică:
Responsabil: lect. univ. dr. Luiza SÂRBU – cadru didactic
Membri:
lect. univ. dr. Ana Maria DUMITRESCU – cadru didactic
lect. univ. dr. Mădălina CUCEANU – cadru didactic
Comisiile pentru interviu și evaluarea eseului motivațional la programul de studii de licenţă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Piteşti:
Conf. univ. dr. Mihaela PĂIŞI LĂZĂRESCU
Conf. univ. dr. Magdalena STAN
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Alexandria:
Lect. univ. dr. Ileana GURLUI
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Asist. univ. dr. Ancuţa IONESCU
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Câmpulung:
Conf. univ. dr. Loredana TUDOR
Lect. univ. dr. Eduard IONESCU
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Slatina:
Conf. univ. dr. Elena DĂNESCU
Conf. univ. dr. Mihaela NEACSU
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Râmnicu Vâlcea:
Conf. univ. dr. Claudiu LANGA
Lect. univ. dr. Florentina BUCUROIU
Comisiile pentru evaluarea eseului motivațional:
Programul de studii de licenţă Asistență Managerială și Secretariat - Piteşti:
Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI
Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU
Programul de studii de licenţă Asistență Managerială și Secretariat - Rm. Vâlcea:
Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI
Lect. univ. dr. Bogdan GEORGESCU
Programul de studii de licenţă Asistență Socială:
Conf. univ. dr. Radu DOBRE
Lect. univ. dr. Simona CIUCĂ
Programul de studii de licenţă Jurnalism:
Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ
Lect. univ. dr. Elena POPESCU
Programul de studii de licenţă Psihologie:
Lect. univ. dr. Natalia BURTOIU
Lect. univ. dr. Alina VASILE
Comisiile pentru interviu la programele de studii de master:
Programul de studii de master Consiliere educaţională- Pitesti:
Conf. univ. dr. Mihaela PĂIŞI LĂZĂRESCU
Conf. univ. dr. Magdalena STAN
Programul de studii de master Management educațional - Pitesti:
Prof. univ. dr. Valeriu DUMITRU
Conf. univ. dr. Ionuţ BULGARU
Programul de studii de master Management educațional - Slatina:
Conf. univ. dr. Elena DĂNESCU
Conf. univ. dr. Mihaela NEACSU
Programul de studii de master Educație timpurie - Pitesti:
Conf. univ. dr. Loredana TUDOR
Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI
Programul de studii de master Mentprof - Pitesti:
Conf. univ. dr. Loredana TUDOR
Conf. univ. dr. Magdalena STAN
Programul de studii de master Educație timpurie – Rm Valcea:
Conf. univ. dr. Claudiu LANGA
Lect. univ. dr. Florentina BUCUROIU
Programul de studii de master Educație timpurie – Alexandria:
Lect. univ. dr. Ileana GURLUI
Asist. univ. dr. Ancuţa IONESCU
Programul de studii de master Didactica limbilor străine:
Lect. univ.dr. Silvia CIORNEI
Lect. univ. dr. Luiza SARBU
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Programul de studii de master Psihologie clinică: evaluare și intervenție:
Conf. univ.dr. Nicoleta RĂBAN MOTOUNU
Conf. univ. dr. Ileana VITALIA
Programul de studii de master Comunicare organizațională:
Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ
Lect. univ. dr. Elena POPESCU
Programul de studii de master Managementul serviciilor sociale și de sănătate:
Conf. univ.dr. Octavian GRUIONIU
Conf. univ. dr. Cornel CONSTANTINESCU
Programul de studii de master Consiliere în Asistență Socială:
Conf. univ.dr. Octavian GRUIONIU
Conf. univ. dr. Cornel CONSTANTINESCU

6.

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

Comisiade admitere pe facultate:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu - Decan
Vicepreşedinte:
Conf.univ.dr. Valentina Stîngă - Prodecan
Membri:
Lect.univ.dr. Gheorghe Gîrbea – director departament
Conf.univ.dr. Laura Cîţu – director departament
Lect.univ.dr. Adina Elena Dumitru – director departament
Supleanți:
Lect.univ.dr. Safta Roger
Conf.univ.dr. Chistol Aurelian
Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu
Comisia de informatică:
Responsabil: Lect.univ.dr. Cristina Arsene Onu
Membri:
Diana Florea - secretară
Lilieana Mihăilă - secretară
COMISII EVALUARE PROBE ADMITERE 2017
LICENTA
1. Teologie Asistenţă Socială
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Ion POPESCU
Membru:
Pr. conf. univ. dr. Gheorghe PUFU
Membru supleant:
Pr. conf. univ. dr. Ion ISĂROIU
2. Artă Sacră
Preşedinte: Conf. univ. dr. Dorin GRECU
Membru:
Asist. univ. dr. Daniela GIUGEA
Supleant:
Pr. asist. univ. dr. Horia Dumitrescu
MASTER
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească; Ecumenism în noul context
european; Apologetică şi duhovnicie; Teologie - misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual;
Consiliere Spirituală
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Ion POPESCU
Membru:
Pr. conf. univ. dr. Gheorghe PUFU
Supleant:
Pr. conf. univ. dr. Ion ISĂROIU
Master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet
Preşedinte: Conf. univ. dr. Dorin GRECU
Membru:
Asist. univ. dr. Daniela GIUGEA
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Supleant:

Pr. asist. univ. dr. Horia Dumitrescu

LICENTA
1. LIMBA SI LITERATURA ROMANA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA (ENGLEZA
/ FRANCEZA)
Presedinte: Conf. univ. dr. Liliana Soare
Membri:
Conf. univ. dr. Amalia Marasescu
Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Secretar:
Conf. univ. dr. Diana Lefter
2. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA
(FRANCEZA/SPANIOLA/GERMANA)
Presedinte: Conf. univ. dr. Liliana Soare
Membri:
Conf. univ. dr. Amalia Marasescu
Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Secretar:
Conf. univ. dr. Diana Lefter
3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – Rm Valcea
Presedinte: Conf. univ. dr. Liliana Soare
Membri:
Conf. univ. dr. Amalia Marasescu
Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Secretar:
Conf. univ. dr. Diana Lefter
4. ISTORIE
Presedinte: Conf. univ. dr. Constantin Augustus Barbulescu
Membri:
Conf. univ. dr. Claudiu Neagoe
Conf. univ. dr. Aurelian Chistol
5. MUZICA
Presedinte: prof. univ. dr. Paul Baidan
Membri:
lect. univ. dr. Gheorghita Stroe
prof. univ. dr. Georgica Balint
6. ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)
Presedinte: prof. univ. dr. A. Titieni, UNATC
Membri:
prof. univ. dr. Dana Hantiu, Universitatea „Ovidius” din Constanta
lect. univ. dr. Mirela Cioaba, Universitatea din Craiova
prof. univ. dr. Paul Baidan
MASTER
1. TENDINTE ACTUALE ALE LIMBII SI LITERATURII ROMANE
Presedinte: conf. univ. dr. Liliana Soare
Membri:
lect. univ. dr. Adina Dumitru
Secretar:
lect. univ. dr. Lavinia Geambei
2. TRADUCTOLOGIE – LIMBA ENGLEZA; TRADUCTOLOGIE – LIMBA FRANCEZA;
TRADUCTOLOGIE – LIMBA ENGLEZA/LIMBA FRANCEZA. TRADUCERI IN CONTEXT
EUROPEAN
Presedinte: Conf. univ. dr. Amalia Marasescu
Membri:
Conf. univ. dr. Diana Lefter
Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Secretar:
Lect. univ. dr. Adela Dumitrescu

25

3. ISTORIA ROMANILOR SI A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN (SECOLELE XIV XX)
Presedinte: Conf. univ. dr. Constantin Augustus Barbulescu
Membri:
Conf. univ. dr. Claudiu Neagoe
Conf. univ. dr. Aurelian Chistol
4. EDUCATIE MUZICALA CONTEMPORANA
Presedinte: prof. univ. dr. Paul Baidan
Membri:
lect. univ. dr. Gheorghita Stroe
prof. univ. dr. Georgica Balint
LICENTA
LIMBI MODERNE APLICATE
Preşedinte: Conf.univ.dr. Laura Cîţu
Membru:
Conf.univ.dr. Marina Tomescu
Supleant:
Lect.univ.dr. Angela Iconaru
MASTER
LIMBAJE SPECIALIZATE ŞI TRADUCERE ASISTATĂ DE CALCULATOR
Preşedinte: Conf.univ.dr. Laura Cîţu
Membru:
Lect.univ.dr. Cristina Ilinca
Supleant:
Lect.univ.dr. Ana Maria Ionescu
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Anexa 4

Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poștal
po
110040-Piteşti,
Jud. Argeș
Tel./fax +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
Tel./fax:

http://www.upit.ro

Nr.: _________
din data de:
_____________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte
te prin prezenta că
c d-ra/dl………………………………………..
ra/dl……………………………………….. născut(ă) în
anul …………, luna ……….,, ziua …………., în localitatea ………………………….,
…………………………. judeţul
………………, ţara …………………….,
……………………. CNP ……………………………… este absolvent(ă) a
programului de conversie profesională
profesional ………………………………………………… din
Facultatea …………………………………………………………………………………..…………, în
domeniul………………………………………………………programul de studii universitare de
licență ………………………………………………………. cu durata de 1,5 ani/2 ani – 90/120
credite de studii transferabile
erabile (ECTS/SECT).
A promovat anii I-II
II de studii în perioada ……… cu mediile: - anul I de studii:…………
- anul al II-lea
lea de studii:………………..
A promovat examenul de absolvire în sesiunea ………………………….. cu media/nota–
…………………(………..%), la data de ………………..
Prezenta adeverinţă
ţă se eliberează
elibereaz la cerere, conferă titularului aceleaşi
acelea drepturi legale
ca diploma şii are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de absolvire.
SE
SECRETAR
ŞEF UNIVERSITATE

RECTOR
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
CHIRLE AN

dr. Smaranda GĂVAN
G

DECAN

SECRETAR

………………………………………..

…………………………………..
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Anexa 5

CONTRACT DE STUDII
NR…………/………………
PREAMBUL
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevedrilor O.U.G. nr. 133/2000, aprobata prin Legea nr. 441/2001, cu modificările
și completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , coroborat cu Hotărârea Senatului
Universitatii din Pitesti nr. ............................. privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare și finalizare a studiilor
pentru anul universitar 2017-2018, intervine prezentul CONTRACT DE STUDII.
PĂRȚILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, tel: +40.348.453102, fax
+40.348.453123, adresă web www.upit.ro, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, având funcţia de
Rector, denumită în continuare în conținutul contractului UNIVERSITATEA
și
Dl./D-na ..............................…………………………..…….........................................……născut(ă) la data de …........……., în
localitatea …………..…....................…..........…., judeţul……….............…….., fiul (fiica) lui…………...........………..… şi al
…….........……………… domiciliat(ă) în localitatea …………………………………… str. …...................….................................…..
nr…., bl…., sc…., ap…., județ (sector)………........……, legitimat cu C.I.seria..… nr…….....……, CNP.........................................
eliberat
de
…………………la
data
de
………….......,
în
calitate
de
student(ă)
la
Facultatea
.......................................................................................…….., programul de studii ………………………….……….................................,
regim de finantare fara taxa(buget) / cu taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT,
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare în campusul universitar şi
reglementează raporturile dintre UNIVERSITATE şi STUDENT, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, in
concordanta cu legislatia aplicabila in materie.
DURATA CONTRACTULUI
Art.2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare, asa cum este prevazuta in actele normative
in vigoare, incepand cu anul universitar 2017-2018.
FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Art.3. În funcţie de modul în care sunt acoperite costurile de şcolarizare, studiile pot fi:
- cu finanţare de la bugetul de stat ;
- cu finanţare pe bază de taxe.
Art.4. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat se face anual, în funcţie de performanţele individuale ale studenţilor,
considerate după cum urmează:
a) pentru studenţii admişi în anul I de studii, prin poziţia ocupată în clasamentul descrescător al mediilor examenului de
admitere, conform cu lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi, în limita locurilor cu finanţare de la bugetul de stat,
acordate fiecărui domeniu de studiu de licenţă, respectiv specializare;
b) pentru studenții din anii II-IV, redistribuirea locurilor subvenționate se face ținând cont de următoarele criterii, respectând
ordinea lor (se iau în calcul numai disciplinele obligatorii și disciplinele opționale din planul de învățământ):
1. numărul punctelor de credit din anul precedent;
2. media ponderată a anului precedent;
c) la redistribuirea locurilor subvenționate, nu se vor lua în considerare rezultatele obținute de către studenți în cadrul sesiunilor
extraordinare;
d) în cazul în care pentru ultimul loc bugetat ce intră în procedura de redistribuire sunt eligibili mai mulți studenți cu același
număr de puncte de credit și aceeași medie ponderată, se va proceda la departajarea acestora pe baza următoarelor criterii
subsidiare în următoarea ordine:
1. media generală a anului anterior;
2. numărul disciplinelor obligatorii şi opţionale promovate.
3. în cazul în care egalitatea persista, consiliul facultății va avea și alte criterii specifice de departajare, prevăzute în
metodologia proprie fiecărei facultăți.
Art.5. Se exceptează de la prevederile articolului 4, litera b) studenţii care au obţinut în urma concursului de admitere în anul I loc
finanţat de la bugetul de stat şi se încadrează într-una din următoarele situaţii:
a) studenţii orfani, cei proveniţi de la casele de copii sau plasament familial;
b) studenţii proveniţi din familii monoparentale care realizează un venit net pe membru de familie mai mic decât venitul minim
pe economie;
c) studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri elevi şi/sau studenţi în întreţinere şi care realizează un venit net pe
membru de familie mai mic decât venitul minim pe economie.
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d) încadrarea în una din situaţiile de mai sus se face prin acte doveditoare depuse la Secretariatul Facultăţii până cel târziu în
data de 15 septembrie.
Art.6. Studenţii care pierd locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile cu finanţare pe bază de taxe.
Art.7. a) Universitatea din Piteşti stabileşte anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranșe făcându-se astfel:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 30%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 15.10
- a doua tranșă 40% - se plătește în perioada 16.10 – 08.01
- a treia tranșă 30% - se plătește în perioada 09.01 - 15.05
b) Pentru plata integrală până la data de 15.10 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
c) Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student, până la
achitarea taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu poate susține examenele şi nu se
poate înscrie în anul academic următor.
d) Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv, la 30 septembrie, conduce la exmatricularea studentului(ei).
Art.8. Studenții înmatriculați în anul universitar precedent pe locurile cu taxă și care, conf. art. 4, sunt trecuți pe locurile subvenționate, pot
solicita restituirea taxei de școlarizare la înscrierea în anul universitar curent până în data de 31 octombrie a anului universitar curent.
Cererile de restituire a taxelor de școlarizare înregistrate la registratura Universității din Pitești ulterior datei de mai sus, vor fi respinse ca
tardiv formulate.
Art.9. a) Studenții înmatriculați în anul universitar curent pe locurile cu taxă și care din motive personale doresc să se retragă de pe
locurile cu taxă, pot solicita restituirea taxelor de școlarizare achitate până în data de 15 octombrie a anului universitar curent.
Cererile de restituire a taxelor de școlarizare înregistrate la registratura Universității din Pitești ulterior datei de mai sus, vor fi
respinse ca tardiv formulate.
b) Studenților înmatriculați în anul universitar curent pe locuri cu taxă, care din motive personale solicită să se retragă după începerea
anului universitar, li se eliberează dosarul personal numai după întocmirea fișei de lichidare și plata taxei de școlarizare datorată,
conform tranșei ce trebuie achitată la momentul retragerii.
c) Nu fac obiectul restituirii taxele prilejuite de înscrierea la concursul de admitere și înmatricularea în urma rezultatelor concursului
de admitere. Excepție fac programele de studii care nu îndeplinesc valoarea minimă aprobată de Senat a numărului de studenți
înmatriculați în anul I pentru a fi derulate în anul universitar 2017-2018; candidaților care s-au înscris pentru un astfel de
program și nu au avut și altă opțiune în oferta facultății, li se va restitui taxa de înmatriculare pe care au platit-o.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.10. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară, precum şi din
regulamentele specifice Universităţii din Piteşti;
Art.11. Drepturile şi obligaţiile Universităţii din Piteşti
a) Rectorul Universităţii din Piteşti are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle;.
b) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de
învăţământ;
c) Universitatea se obligă să facă publice pe site-ul www.upit.ro toate informațiile utile studenților în desfășurarea activităților
profesionale (regulamente, proceduri, metodologii etc.);
d) Universitatea stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi de întrerupere
medicală sau din alte motive a studiilor;
e) Rectorul Universităţii are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în
vigoare;
f) Universitatea stabileşte facilităţile la care studentul cu taxă are acces pe baza taxei achitate, precum și modul de acces la
facilităţile şi la activităţile din campusul universitar;
g) Universitatea aprobă, prin conducerea facultăţilor, cererile de retragere în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la înregistrare.
h) În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de exmatriculare a studentului, Universitatea comunică prin secretariatul Facultății
această decizie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la ultimul domiciliu declarat al studentului și
păstrează la nivelul Facultății un exemplar din corespondența cu acesta.
Art.12. Drepturile şi obligaţiile studentului
a) Calitatea de student se dobândeşte prin înmatriculare în urma examenului de admitere sau prin transfer de la o altă instituţie de
învăţământ superior de stat şi se redobândeşte anual prin FIŞA DE ÎNSCRIERE şi semnarea ANEXEI anuale a Contractului de
Studii.
b) Pentru studenţii cu taxă, menţinerea calităţii de student este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare conform
reglementărilor Senatului universității (https://www.upit.ro/ro/senat/documente-universitate/regulamente-senat-2016-2020).
c) Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice suplimentare organizate
la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului Universităţii din Piteşti.
d) Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică, având acces la toate serviciile legate de procesul de învăţământ
sau de activitate sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră.
e) Studentul are dreptul să solicite Universităţii din Piteşti întreruperea studiilor din alte motive decât cele medicale.
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f) Studentul are dreptul să participe prin liberă exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate,
respectând reglementările Senatului Universităţii.
g) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, studentul poate fi recompensat prin: diplome,
premii, burse speciale, precum şi alte forme de recompensare, în conformitate cu hotărârile Senatului Universităţii şi Consiliului
Facultăţii, din fondurile proprii realizate în regim de autofinanţare şi respectând reglementările legale în vigoare.
h) Studentul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să se încadreze în reglementările legislaţiei în
vigoare şi cele specifice Universităţii din Piteşti.
i) Studentul se obligă să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile şi de
certificare a examinărilor; nerespectarea acestei obligații se va sancționa cu exmatricularea studentului.
j) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale
Universităţii din Piteşti.
k) Studentul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine, biblioteci
etc, şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va
recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare.
l) Studentul se obligă să încheie în fiecare an universitar Fişa de înscriere și anexa la Contractul de studii cuprinzând disciplinele
pe care studentul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcursul
anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
REGIMUL TAXELOR
Art. 13. Retragerea studentului de la studii se realizează în baza cererii aprobate de către conducerea Facultăţii, înainte de
înmatriculare sau după înmatriculare.
a. Studentul anului I, declarat admis în regim cu taxă, va semna contractul de studii la confirmarea locului. În cazul solicitării
retragerii de la studii printr-o cerere scrisă şi înregistrată la secretariatul Facultății în intervalul scurs de la semnarea contractului
până în ziua precedentă începerii anului universitar, taxa de şcolarizare se restituie integral.
b. În cazul solicitării retragerii anterior începerii anului universitar, studentul din ani superiori (II, III sau IV, după caz) poate
beneficia de rambursarea integrală a taxei de şcolarizare plătite în avans.
c. Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studentul care urmează programe de studii în regim cu taxă, indiferent de
anul de studiu, datorează taxa de şcolarizare în funcție de momentul solicitării scrise a retragerii astfel:
- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, studentul va datora 50% din taxa
de școlarizare totală;
- dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar, studentul va datora 100%
din taxa de școlarizare totală.
d. Valoarea netă a taxei ce trebuie plătită la momentul retragerii se va determina ca diferența între taxa totală datorată cumulat și
taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar, la care se pot adăuga eventualele taxe neachitate în anii
universitari anteriori.
e. Restituirea eventualelor sume reprezentând taxe de școlarizare se va realiza numai la cerere, ulterior retragerii.
f. Universitatea din Pitești rambursează parţial sau total taxa de școlarizare în 30 de zile din momentul înregistrării cererii
Art. 14. La reînmatriculare, studentul va achita odată cu taxa de reînmatriculare eventualul debit restant din anii universitari anteriori
în care a urmat programele de studii din cadrul Universității din Pitești şi prima tranșă a taxei de şcolarizare a anului universitar în
care se realizează reînmatricularea.
Art. 15. În cazul întreruperii studiilor, studentul are obligația ca la reluarea acestora să îndeplinească cerinţele rezultate în urma
actualizării planurilor de învățământ, inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de şcolarizare datorate de către studentul
înmatriculat în regim cu taxă care cere întreruperea studiilor se determină după cum urmează:
a. Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studenții care urmează programe de studii în regim cu taxă, indiferent de
anul de studiu datorează taxa de școlarizare în funcţie de momentul solicitării scrise a întreruperii studiilor, astfel:
- dacă cererea de întrerupere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, va datora 50% din taxa de
școlarizare totală;
- dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul semestrului II al anului universitar, va datora 100% din
taxa de școlarizare totală.
b. Valoarea netă a taxei ce trebuie plătită la momentul întreruperii studiilor se va determina ca diferență între taxa totală datorată
cumulat și taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar, la care se pot adăuga eventualele taxe neachitate în
anii universitari anteriori.
Art. 16. Studentul care beneficiază de mobilitate academică de la alte instituții pe loc cu taxă urmează regimul stabilit pentru
programul și anul de studii în care a fost înmatriculat. Studentul va achita taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în
care s-a operat mobilitatea.
Art. 17. Cu ocazia concursului de admitere, ca urmare a retragerii unor candidaţi iniţial admişi pe locurile bugetate sau ca urmare a
suplimentării locurilor bugetate, candidaţi trecuți prin redistribuire de pe locurile cu taxă pe locurile bugetate au dreptul la restituirea
taxei sau fracţiunii de taxă achitate la confirmarea locului. Un loc se consideră confirmat dacă studentul achită în avans cel puțin o
prima rată a taxei de școlarizare și semnează contractul de studii. Restituirea taxei se face pe baza unei cereri depuse la Facultate,
în termenul de prescripţie de 3 ani de la data plăţii taxei.
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Art. 18. La trecerea de pe loc bugetate pe loc cu taxă, studentul înmatriculat în anul II, III sau IV, după caz, care a avut un parcurs
normal, fără întrerupere a studiilor, va achita taxa aferentă promoţiei lui.
ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.19. a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executate în
condițiile contractuale.
b) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către student. În acest caz, Universitatea
este îndreptățită la plata de către student a debitelor acumulate și la plata unor daune materiale dacă se constată că Universitatea
este prejudiciată în interesele sale patrimoniale sau financiare, conform regulamentelor si procedurilor de interes pentru studenți
publicate la adresa www.upit.ro, secțiunea STUDENȚI.
c) Contractul încetează de drept în cazul în care studentul solicită retragerea de la studii, transferul la altă instituție de învățământ
superior sau în cazul în care studentul nu achită integral taxele în termenul stabilit.
d) Orice îngăduință din partea Universității nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauzele de exmatriculare și pactele comisorii
stipulate.
ALTE CLAUZE
Art.20. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație, absolventul
declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui termen implică o taxă de
arhivare.
Art.22. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute în regulamentele din universitate la propunerea Consiliului Facultăţii, aprobate de Rector, sau după caz,
conform legilor în vigoare. Sancţionarea aplicată, în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost
săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile de la data comunicării, la organul de conducere imediat superior.
Art.23. În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student
şi cadre didactice, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat de către Consiliul Facultăţii şi Senatul
Universităţii pentru soluționarea acestora.
Art.24. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale, după caz, prin act adițional, în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4363/06.09.1999 şi specificul Universităţii din Piteşti.
Art. 25. Orice modificare a prezentelor clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la regimul taxelor de studiu, se va realiza prin
act adițional însușit și semnat de părți.
Art.26. Prezentul contract se completează anual cu o anexă, parte integrantă a contractului de studii, cuprinzând disciplinele pe
care studentul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
Prezentul contract se încheie astăzi………….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi păstrează
valabilitatea pe perioada cât contractantul este student al Universității din Piteşti.
RECTOR,

DECAN,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

……………………………....................

.…………………………………..................

……………………………....................
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STUDENT,
...............................................
...............................................

Anexa 6
ACT ADITIONAL LA
CONTRACT DE STUDII
NR…………/……………..........
PREAMBUL
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevedrilor O.U.G. nr. 133/2000, aprobata prin Legea nr. 441/2001, cu
modificările și completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , coroborat cu
Hotărârea Senatului Universitatii din Pitesti nr. ............................. privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare
și finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018, intervine prezentul ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT DE STUDII
nr________________
PĂRȚILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, tel: +40.348.453102, fax
+40.348.453123, adresă web www.upit.ro, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, având funcţia de
Rector, denumită în continuare în conținutul contractului UNIVERSITATEA
și
Dl./D-na ..............................…………………………..…….........................................……născut(ă) la data de …........……., în
localitatea…..…....................…...........….,
judeţul……….............…,
fiul(fiica)
lui…………...........……….
şi
al….........……………… domiciliat(ă) în localitatea …………………………………… str. …...................….................................…..
nr…., bl…., sc…., ap…., județ (sector)………........……, legitimat cu C.I.seria...… nr…….....……,
CNP..................................................... eliberat de …………………la data de …………......., în calitate de student(ă) la
Facultatea ..................................................................……...
programul de studii …..................……………………….………................................., regim de finantare fara taxa(buget) / cu
taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT,
Convin de comun acord ca, în conformitate cu prevederile Art. 18 din CONTRACTUL DE STUDII nr________________ să
intervină prezentul act adițional care modifică și completează, începând cu data de 01.10.2017, respectivul contract de studii
după cum urmează:
Art.8. a) Universitatea din Piteşti stabileşte anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranșe făcându-se
astfel:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 30%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 15.10
- a doua tranșă 40%
- se plătește în perioada 16.10 – 08.01
- a treia tranșă 30%
- se plătește în perioada 09.01 - 15.05
Pentru plata integrală până la data de 15.10 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student, până la
achitarea taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu poate susține examenele şi nu se
poate înscrie în anul academic următor.
Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv, la 30 septembrie, conduce la exmatricularea studentului(ei).
Art.12 m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe
parcursul anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație,
absolventul declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui termen
implică achitarea unei taxe de arhivare.

Prezentul act aditional se incheie astăzi…....................……….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă
așa cum este definita in contract.
RECTOR,

DECAN,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

…………………………….................

.…………………………………..................

…………………………….................
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STUDENT,
..............................................

..............................................

Anexa 7

ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL DE STUDII
nr. ……........ din…………........
Incheiat între:
1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI cu sediul în Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Arges, telefon: 0348/453.102,
fax:0348/453.123, cod postal 110040, cod fiscal 4122183, reprezentată legal de Rector - conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan,
în calitate de furnizor de formare profesională, şi Facultatea de ..................................................................., reprezentată de
Decan ..........................................................................,
și
2. …………………………………….................….., cadru didactic la …..........………........................................…………, domiciliat
în ...........................................................……………………….....................….........…….., identificat cu BI/CI seria….…
nr........……….., CNP……………………………........……, eliberat de ……………....................................... la data
de…....……….., în calitate de beneficiar al programului de conversie profesională în specialitatea
……............................................................…………................……
Programul de conversie profesională în specialitatea ................................................................................................. se
organizează în regim cu taxă, iar aceasta este în valoare de ......................... lei/an/cursant. Plata taxei se efectuează eşalonat,
în următoarele tranşe:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 30%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 15.10
- a doua tranșă 40%
- se plătește în perioada 16.10 – 08.01
- a treia tranșă 30%
- se plătește în perioada 09.01 - 15.05
Pentru plata integrală până la data de 15.10 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student, până la
achitarea taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu poate susține examenele şi nu se
poate înscrie în anul academic următor.
Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv, la 30 septembrie, conduce la exmatricularea studentului(ei).
Art.12 m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe
parcursul anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație,
absolventul declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui termen
implică achitarea unei taxe de arhivare.
Prezentul act adițional devine parte integrantă din contractul de studii și a fost încheiat pentru anul universitar 2017-2018.
Încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară a contractului.

FURNIZOR,
RECTOR,
Conf. univ. dr. ing.
Dumitru CHIRLEȘAN

BENEFICIAR,

DECAN,
Prof. / conf. univ. dr.
................................................
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…………………………………………....
(numele și prenumele)

