
 
 
 
 
 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 
Nr. 248 din data 15.09.2017 

 

 
cu privire la funcţionarea programelor de studiu pentru anul universitar 2017-2018 

 

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 Funcţionarea programelor de studii pentru anul I în anul universitar 2017-2018, în condiţiile constituirii 

de formaţii cu un număr minim de 25 de studenţi pentru licenţă şi 20 de studenţi pentru masterat, cu 

excepţia programelor care nu produc costuri suplimentare pe lângă norma de bază.  

Art. 2 Şcolarizarea programelor de studii la forma de învăţământ frecvenţă redusă se face, în condiţiile 

respectării standardelor ARACIS specifice IFR, după o fundamentare financiară prealabilă. 

Art.3   Şcolarizarea pentru anul universitar 2017-2018, a următoarelor programe de studii cu un număr de 

minimum 20 de studenţi înmatriculaţi: Ecologie, Horticultură, Artă sacră şi Limba şi literatura română - 

Limba şi literatură engleză (filiala Vâlcea). 

Art.4 Modificarea corespunzătoare a art. 27, lit. e) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea din Piteşti, după cum 

urmează: „În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 25 septembrie 2017 sunt programe de licență 

la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 25, în anul universitar 2017-2018 nu se 

organizează şcolarizarea pentru programele respective, cu excepția programelor de licență care au 

numărul maxim de studenți stabilit de ARACIS și a celor care argumentează capacitatea financiară de a 

funcționa”. 

 Art. 5 Modificarea corespunzătoare a art. 44. lit.  a), din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea din Piteşti, după cum 

urmează:: „În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 25 septembrie 2017, sunt programe la care 
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numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 20, în anul universitar 2017-2018 nu se organizează 

şcolarizarea pentru programele respective, cu excepția programelor de masterat cu predare în limbi 

străine/internaționalizate, pentru care numărul minim de studenți este de 15 și a programelor care nu 

produc costuri suplimentare pe lângă norma de bază”. 

Art. 6  Modificarea corespunzătoare a art. 24, lit. e) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere pentru programele de studii de licenţă forma de învăţământ  cu frecvenţă 

redusă, anul universitar 2017-2018. 

Art. 7 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 

            Consilier juridic, 

                        Elena Mateescu  

 

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,       
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PREŞEDINTELE SENATULUI, 
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