
 
 
 
 
 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 
Nr. 235 din data 15.09.2017 

 

 
cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II 

  

 

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii 

din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 15.09.2017,  
 

 
Hotărăşte: 

 

 
Art. 1 Aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II, (Anexa 1). 

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 

            Consilier juridic, 

                        Elena Mateescu  

 

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

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 
 
 
 

 

 

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I  N A Ţ I O N A L E   

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România    http://www.upit.ro 
Tel./Fax: +40 348 453 142                       
 Nr.:.............. din data de: ..........................  

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 



Anexa 1 
CONTRACT DE STUDII 

NR. ………../………………. 
 

Încheiat între: 
1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLESAN, având funcţia de 

RECTOR 
2. ................................................................... în calitate de masterand la ..............................................., absolvent al 

facultăţii ..............................................., specializarea ........................................, născut la data de  .......................... în 
localitatea ................................ judeţul …………………, fiul (fiica) lui ........................................ şi al 
..............................................., domiciliat în localitatea ..................................., str. ..........................., nr. ...... bl. ...... sc 
...... ap. ...... judeţ .........................., legitimat cu CI seria ........ nr ................................., eliberat de ........................... la 
data de ................................, telefon ...............................  . 

      
OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1.  Prezentul contract de studii are ca obiect derularea serviciilor educaţionale oferite de către Universitatea din Piteşti, prin 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie, în cadrul programului de formare psihopedagogică, Nivel II , şi reglementează raporturile dintre 
Universitatea din Piteşti şi masterandul care optează pentru certificarea competenţelor pentru profesia didactică şi care 
doreşte să obţină dreptul de a lucra în învăţământul liceal si postliceal, cu satisfacerea cumulativa a două condiţii: 

 a) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 
 b) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă. 

Art.2. Prezentul contract de studii este încheiat pentru un an universitar. 
Art.3.  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară, precum şi din 

regulamentele specifice Universităţii din Piteşti. 
Art.4.  Planul de învăţământ al DPPD este stabilit la nivel naţional prin O.M.E.C. nr. 3850/ 16.05.2017 şi este obligatoriu 

pentru toate instituţiile de învăţământ superior. Modificările impuse de Ministerul Educaţiei Naţionale care survin în 
perioada de valabilitate a prezentului contract de studii vor fi aduse la cunoştinţa Masterandului la începutul fiecărui an 
universitar. 

 

FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 
 

Art.5.  Conform OM nr. 3850/ 16.05.2017 , art. 6, alin. (1) si alin (2) programele de formare psihopedagogică pot fi 
organizate in regim de finanţare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. Subvenţia de la bugetul de stat se acorda in 
cadrul finanţării de baza, in funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate. 

Art .6. (1)Universitatea din Piteşti stabileşte anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranşe şi distribuirea lor 
pe discipline, modalitatea de actualizare a taxelor şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind neachitarea la 
termen. 

 (2) Pentru anul universitar 2017-2018, taxa este de 1200 lei. Defalcarea taxei de studiu se face pe disciplinele de studiu 
din curriculumul de formare și se achită pe parcursul derulării acestor discipline.   

Art.7 . Masteranzii înmatriculaţi în anul universitar curent care din motive personale doresc să se retragă după începerea anului 
universitar, li se eliberează dosarul personal numai după întocmirea fişei de lichidare şi achitarea integrală a taxei de 
şcolarizare pentru anul universitar curent. 

  

DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE P ĂRŢILOR 
 

Art.8.   Drepturile şi obligaţiile DPPD al Universităţii din Piteşti  
a) Rectorul Universităţii din Piteşti are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care Masterandul îşi respectă toate 

îndatoririle sale stipulate în contractul de studii cu Universitatea. 
b) Universitatea din Piteşti se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice 

conform planurilor de învăţământ. 
c) Universitatea din Piteşti se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul de credite transferabile şi de certificare 

a examinării şi să-l facă public. 
d) Universitatea din Piteşti 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 din Piteşti are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor Masterandului, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

f) Universitatea din Piteşti are obligaţia să stabilească facilităţile la care Masterandul cu taxă are acces pe baza taxei 
achitate, accesul la facilităţi şi activităţi din campusul universitar. 

Art.9 . Drepturile şi obligaţiile Masterandului 
a) Calitatea de cursant se dobândeşte prin înmatriculare în urma examenului de admitere sau prin transfer de la o alta 

instituţie de învăţământ superior de stat. 
b) Masterandul 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. 

c) Masterandul 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. 

d) Masterandul are dreptul să solicite Universităţii din Piteşti întreruperea medicală sau amânarea studiilor din alte 
motive. 

e) Masterandul are dreptul să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele 
frecventate, respectând reglementările Senatului Universităţii. 

f) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, Masterandul poate fi recompensat 
prin: diplome, premii, burse speciale, precum şi alte forme de recompensare, în       conformitate cu hotărârile 
Senatului Universităţii şi Consiliului DPPD, din fondurile proprii realizate în regim de autofinanţare şi respectând 
reglementările legale în vigoare. 

g) Masterandul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să se încadreze în             
reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice Universităţii din Piteşti. 

h) Masterandul se obligă să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor 
transferabile şi de certificare a examinărilor. 

i) Masterandul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele 
proprii ale Universităţii din Piteşti. 

j) Masterandul 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. 

Art.10. Prin semnarea prezentului contract de studii, Masterandul se obligă să parcurgă disciplinele şi activităţile didactice 
prevăzute în planul de învăţământ al DPPD, Nivelul II, şi să îndeplinească toate condiţiile de promovare a acestuia. 

Art.11.  Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma urma obţinerii unui număr minim de 60 de 
credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I şi 30 de credite de la Nivelul II. Certificatul de 
absolvire a DPPD, Nivelul II, se eliberează numai absolvenţilor programului de studii psihopedagogice care au obţinut 
diploma de master. 

Art.12. Nerespectarea de către masterand a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract de studii atrage după  sine 
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate, 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.13. In situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi  studenţi sau relaţiile 
dintre cursant şi cadre didactice, atât Masterandul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat de către 
Consiliul DPPD şi Senatul Universităţii pentru rezolvarea acestor probleme. 

Art.14.  Prezentul contract de studii se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale,   prevăzute după 
caz, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3850/2017 şi specificul Universităţii din Piteşti. 

Art.15. Prezentul contract de studii se încheie, astăzi ...................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă şi îşi păstrează valabilitatea şi pe perioada cât contractantul este student al Universității din Piteşti 

  

Un exemplar din contract de studii se păstrează de către Universitatea din Piteşti, în dosarul personal al masterandului, iar 
al doilea de către masterand. 
 

       RECTOR,                                  DECAN FSESSP,                          STUDENT,        
Conf.univ.dr. ing Dumitru CHIRLESAN             Conf.univ.dr. Claudiu LANGA                 
................................................................                           …..…………………………..                     ........................  


