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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 13.07.2017
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 38 de membri (31 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de activităţi sociale;
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Editurii Universităţii din Piteşti;
Aprobarea domeniilor şi a programelor de studii fundamentale din cadrul Universităţii din Piteşti;
Aprobarea Metodologiei privind evaluarea periodică a cadrelor didactice;
Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2017-2018;
Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele
de studii universitare de doctorat din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din Piteşti în anul
universitar 2017-2018;
Aprobarea Contractului de studii doctorale valabil începând cu anul universitar 2017-2018;
Aprobarea reviziei Contractului de studii pentru anul I, valabil începând cu anul universitar 20172018;
Aprobarea reviziei Actului adiţional la contractul de studii pentru anii superiori, valabil începând cu
anul universitar 2017-2018;
Aprobarea reviziei Actului adiţional la contractul de studii pentru programul de conversie
profesională;
Diverse.

Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de activităţi sociale;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Editurii Universităţii din Piteşti;
Senatul nu aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la stabilirea domeniilor şi a
programelor de studii fundamentale din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Metodologia privind evaluarea periodică a activităţii cadrelor didactice; această
formă a metodologiei va putea fi îmbunătăţită în perioada 1 octombrie - 31 octombrie 2017, în baza
observaţiilor cadrelor didactice rezultate în urma raportării activităţilor de cercetare şi actualizată
conform noilor standarde CNACTDU;
Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii pentru învăţământul cu frecvenţă
redusă, pentru anul universitar 2017-2018;
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din
Piteşti în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă Contractul de studii doctorale, valabil începând cu anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă Actul adiţional la Contractul de studii doctorale, valabil începând cu anul universitar
2017-2018, în conformitate cu adresa MEN referitoare la acordul studenților pentru prelucrarea
datelor personale;
Senatul aprobă revizia Contractului de studii pentru anul I, valabil începând cu anul universitar 20172018;
Senatul aprobă revizia Actului adiţional la Contractul de studii pentru anii superiori, valabil începând
cu anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă revizia Actului adiţional la contractul de studii pentru programul de conversie
profesională, valabil începând cu anul universitar 2017-2018;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării planurilor de învăţământ valabile începând cu anul universitar
2017-2018, realizate conform standardelor ARACIS;
Senatul aprobă scoaterea la concurs a 5 posturi vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului
administrativ, pentru corpurile de clădire A, B, D, R, I, S, T şi căminele studenţeşti 2+3;
Senatul aprobă scoaterea la concurs a 6 posturi vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului
administrativ, pentru corpurile de clădire A, B, C, D;
Senatul aprobă referatul cu privire la încadrarea domnului Negrea Denis pe un post vacant
corespunzător pregătirii profesionale, pe perioadă determinată până la organizarea concursului, la
Centrul regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate
Industriei de Automobile (CRC&D-AUTO) ca urmare a desfiinţării postului ocupat de acesta în
cadrul Departamentului Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate;
Senatul aprobă scoaterea la concurs a 2 posturi vacante de cercetare în cadrul Universităţii din Piteşti:
un post de cercetător în fizică tehnologică (CS III), poz. 13 şi un post de inginer chimist (IDT), poz.
17, pe perioadă determinată de 24 luni, începând cu 01.10.2017; aceste posturi se regăsesc în statul de
funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare al Centrului regional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate Industriei de Automobile (CRC&D-AUTO);
Senatul aprobă modificarea componenţei comisiei pentru concursul de admitere (comisia de evaluare
a aptitudinilor motrice) de la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, prin înlocuirea
domnului conf. univ. dr. Ştefan TOMA cu doamna conf. univ. dr. Oana ICONARU; domnul conf.
univ. dr. Ştefan TOMA participă în perioada 20-31 iulie la Festivalul Olimpic al Tineretului European
(FOTE 2017);
Senatul aprobă modificarea componenţei comisiei pentru concursul de admitere de la Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Drept, prin eliminarea doamnei lect. univ. dr. Cristina TUDOSE din componenţa
comisiei de informatică;
Senatul aprobă modificarea componenţei comisiei de finalizare studii de masterat pentru programul
Didactica limbilor străine, prin înlocuirea preşedintelui de comisie, domnul conf. univ. dr. Mihai
BRĂSLAŞU, cu doamna conf. univ. dr. Loredana BLOJU;
Senatul aprobă modificarea componenţei comisiei de finalizare studii de la Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Drept pentru programul de licenţă Finanţe şi bănci (proba scrisă şi proba orală), prin
înlocuirea doamnei lect. univ. dr. Alina HAGIU cu doamna asist. univ. dr. Diana BRÎNZĂ; pentru
programul de studii de masterat Economie şi finanţe europene, prin înlocuirea doamnei lect. univ. dr.
Alina HAGIU cu doamna lect. univ. dr. Luiza APOSTOL şi pentru programul de studii de masterat
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

Management financiar – bancar şi în asigurări, prin înlocuirea doamnei lect. univ. dr. Alina HAGIU
cu doamna conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN;
Senatul aprobă completarea comisiei pentru concursul de admitere la programele de licenţă şi masterat
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică cu următorii membri supleanţi: Tudose
Cristina, Ionela Rusea, Gabriela Georgescu, Uleanu Florina, Tuiu Mihaela, Salaman Denisa (student
voluntar), Ene Ramona (student voluntar), Ene Iuliana (student voluntar) şi Pînzari Corina (student
voluntar);
Senatul aprobă componenţa comisiei de finalizare studii de licenţă pentru programul Administraţie
Publică IFR, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept, după cum urmează:
Domeniul de licenţă: Ştiinţe Administrative
Programul de studii: Administraţie Publică
Forma: IFR
Preşedinte: Conf. univ. dr. Andreea DRĂGHICI
Membri: Conf. univ. dr. Doina POPESCU
Lect. univ. dr. Viorica POPESCU
Lect. univ. dr. Sorina Şerban-Barbu
Lect. univ. dr. Amelia SINGH
Secretar: Lect. univ. dr. Adriana PÎRVU
Membru supleant: Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ
Comisia a fost constituită ca urmare a cererii doamnei Nedelcu (Voicu) Alina Elena, absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe juridice, economice şi administrative, din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, de a
susţine examenul de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept;
Senatul aprobă cererea domnişoarei Cristina Dumitru, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie și Științe ale Comunicării, cu privire la mutarea în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale
Educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, conform procedurii
interne; solicitarea domnişoarei Cristina Dumitru a fost făcută în baza competenţelor sale mai
apropiate de programele de licenţă şi master gestionate de către Departamentul de Ştiinţe ale
Educaţiei, obţinute prin studiile de licenţă - Psihopedagogie specială şi prin studiile de doctorat –
Ştiinţe ale educaţiei;
Senatul aprobă constituirea unui fond în cuantum de 2. 000. 000 lei pentru asigurarea lichidităţilor
necesare implementării proiectelor cu finanţare europeană ale Universităţii din Piteşti, la solicitarea
Consiliului de Administraţie;
Senatul validează numirea domnului conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU în funcţia de decan, la
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei
domnului prof. univ. dr. Nicu BIZON;
Senatul aprobă revizia taxelor de şcolarizare, pentru anul universitar 2017-2018, (Anexa 1);
Senatul aprobă componenţa comisiilor admitere pentru programele de studii universitare de doctorat,
(Anexa 2);
Senatul aprobă cererea doamnei lect. univ. dr. Nicoleta ISAC, cu privire la acordarea unui concediu
fără plată în perioada 01.10.2017 - 30.09.2018.
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU
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Anexa 1

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

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

4.

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe
Economice și Drept
35-0-04

Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Științe
sociale și Psihologie
5.

6.

35-0-05

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

Forma de
Programul de studii
învăţământ
ZI / 3 ani Chimie
ZI / 3 ani Terapie ocupaţională
ZI / 4 ani Ingineria mediului
ZI / 3 ani Biologie
ZI / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului
ZI / 4 ani Horticultură
ZI / 4 ani Asistenţă medicală generală
ZI / 3 ani Kinetoterapie şi motricitate specială
ZI / 4 ani Energetică și tehnologii nucleare
ZI / 3 ani Matematică
ZI / 3 ani Informatică
ZI / 3 ani Informatică (la Râmnicu Vâlcea)
ZI / 3 ani Sport şi performanţă motrică
ZI / 3 ani Educaţie fizică şi sportivă
ZI / 4 ani Autovehicule rutiere
ZI / 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini
ZI / 4 ani Inginerie economică şi industrială
ZI / 4 ani Ingineria transporturilor şi a traficului
Electronică aplicată
ZI / 4 ani
Reţele şi software de telecomunicaţii
ZI / 4 ani Calculatoare
ZI / 4 ani Electromecanică

Zi-FR/ 3 ani Finanţe şi bănci
Zi-FR/ 3 ani Management
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Zi/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.)
ZI / 3 ani Administrarea afacerilor
Marketing
ZI / 3 ani Marketing
Contabilitate
Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune
Economie şi afaceri internaţionale
ZI / 3 ani Economie şi afaceri internaţionale
Drept
Zi-FR/ 4 ani Drept
Ştiinţe administrative
Zi-FR/ 3 ani Administraţie publică
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung)
Ştiinţe ale educaţiei
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.)
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat
Ştiinţe administrative
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea)
ZI / 1 an Licență/ master / doctorand
Studenți străini–an pregătitor-limba
română (aprobat în CA la 04.04.2017)
Postliceal / liceal
Asistenţă socială
ZI / 3 ani Asistenţă socială
Psihologie
ZI / 3 ani Psihologie
Ştiinţe ale comunicării
ZI / 3 ani Jurnalism
ZI / 3 ani Teologie ortodoxă asistenţă socială
Teologie
Teologie ortodoxă asistenţă socială (taxa adiţională pentru studenții
ZI / 3 ani
care frecventează la cerere disciplinele facultative cu specific teologic)
Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (franceză,
ZI / 3 ani
engleză)
ZI / 3 ani Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză
Limbă si literatură
ZI / 3 ani Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la Rm. Vâlcea)
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă:
ZI / 3 ani
Franceză/Spaniolă/Germană
Limbi moderne aplicate
ZI / 3 ani Limbi moderne aplicate
Istorie
ZI / 3 ani Istorie
Arte vizuale
ZI / 3 ani Artă sacră
Muzică
ZI / 3 ani Muzică
Teatru și Artele spectacolului
ZI / 3 ani Artele spectacolului (Actorie)
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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
3400
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
1000
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
4800

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
Contabilitate

4

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

Ştiinţe administrative

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
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

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
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2900
2900
2900
2900
2900
2900

Nr.
crt.

5.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de masterat

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

6.
Teologie

Programul de studii

Taxa anuală (lei)
2017-2018

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

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

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

6

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

100/100
180 înscriere şi
35 pt. fiecare p.c. nepromovat
200
480
720

Prima reînmatriculare
A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
Examen de diferență şi examen creditat din anul anterior celui curent în care este
70
înmatriculat studentul(a)
Examen creditat din anul I (pentru ciclul universitar de licenţă de 3 ani) şi examen creditat
140
din anii I , II (pentru ciclul universitar de licenţă de 4 ani)
Pentru refacere an terminal, în cazul în care nu mai poate beneficia de an de grație și
taxă de reînmatriculare cf.pct. 3 şi 36 lei
mai are de promovat maxim 20 p.c.
pentru fiecare p.c. nepromovat
Refacerea lucrărilor de laborator (2h)
50
Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti
100
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la o
100
facultate la alta facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la alta
Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
200
Eliberare copii acte din arhivă
12/pagina
Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
240
Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
480
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de la
240
specializări acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări
acreditate care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții din alte universităţi
1200
care se înscriu individual.
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări
acreditate care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în primii trei ani
600
de la absolvire
Duplicat diploma / certificat
360
Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
120
Duplicat adeverință de finalizare a studiilor
120
Duplicat carnet de student
50
Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor universităţi
60
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Nr.
crt.

Valoarea taxei(lei)
2017-2018

Denumirea taxei

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 funcționeze
25
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 ani de la
28
susţinerea examenului de finalizare

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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250/an universitar
300
160
Minim 480
50
50
240

Anexa 2

Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat
în anul universitar 2017-2018
1. Școala doctorală în domeniul Ingineria Autovehiculelor
Președinte: prof. univ. dr. ing. Dinel POPA – Director Școala doctorală Ingineria Autovehiculelor
Membri: prof. emerit dr.ing. Ion TABACU
prof. emerit dr. ing. Dumitru CRISTEA
prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
prof. univ. dr. ing. habil. Ștefan TABACU
2. Școala doctorală în domeniul Inginerie Mecanică
Președinte: prof. univ. dr. ing. habil. Nicolae-Doru STĂNESCU
Membri: prof. emerit dr. ing. Nicolae PANDREA – membru al Academiei de Științe Tehnice,
vicepreședintele secției de Mecanică
prof. emerit dr. ing. Nicolae POPA
prof. univ. dr. ing. Dinel POPA
3. Școala doctorală în domeniul Matematică
Președinte: prof. univ. dr. Corneliu UDREA
Membri: prof. univ. dr. Valer-Daniel BREAZ
prof. univ. dr. Mirela ȘTEFĂNESCU
conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN
4. Școala doctorală în domeniul Informatică
Președinte: prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU
Membri: prof. univ. dr. Horia GEORGESCU
conf. univ. dr. Costel BĂLCĂU
prof. univ. dr. Florin GORUNESCU

5. Școala doctorală în domeniul Filologie
Președinte: prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARU
Membri: prof. univ. dr. Petru PISTOL
prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂ
conf. univ. dr. habil. Diana LEFTER
6. Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
Preşedinte: prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU
Membri: prof. univ. dr. Simion GHEORGHE
prof. univ. dr. Pierre DE HILLERIN
prof. univ. dr. Luminița GEORGESCU
prof. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU
prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ
7. Școala doctorală Interdisciplinară
Domeniul: Electronică și telecomunicații
Președinte: prof. univ. dr. ing. Gheorghe GAVRILOAIA
Membri: prof. univ.dr. ing. Mariana JURIAN
conf.univ.dr. ing. Petre ANGHELESCU
prof.dr. ing. Ion LIȚĂ, membru supleant
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Domeniul: Inginerie industrială
Președinte: prof. univ. dr. ing. Eduard-Laurențiu NIȚU
Membri: conf. dr. ing. Alin RIZEA
conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE
conf. univ. dr. chim. Gabriela PLĂIAȘU
Domeniul: Ingineria materialelor
Președinte: prof.dr. ing. Mărioara ABRUDEANU
Membri: Prof. Physique en Archéométrie Rémy CHAPOULIE - Directeur CRP2A
IRAMAT - UMR 5060 CNRS- Universitatea Bordeaux Montaigne
Conf. François-Xavier Le BOURDONNEC, Universitatea Bordeaux Montaigne
Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU, Decan F.T.L.I.A., Universitatea din
Pitești
C.S. dr. ing. Cătălin Marian DUCU, director Centrul Materiale Avansate, Universitatea
din Pitești.
8. Școala doctorală în domeniul Biologie
Președinte: Prof. univ. dr. Alexandru Gabriel MARINESCU
Membri: Conf. univ. dr. Marian PETRE
Prof. univ. dr. Octavian Liviu DRĂGHICI - profesor emerit
Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE
Lect. univ. dr. Alina PĂUNESCU
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