UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 23.03.2017 în urma auditului efectuat la departamentele Științe ale Naturii
(DSN), Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate (DIMSIA), Asistență Medicală și
Kinetoterapie (DAMK), Matematică-Informatică (DMI), Educaţie Fizică şi Sport (DEFS):
Activitatea desfășurată – Auditarea activităţilor de secretariat în FSEFI
Procese auditate
1. Gestionarea evidenţei studenţilor
2. Gestionarea înregistrărilor documentelor la cererea studenţilor
Documente de referinţă
1. Regulament de organizare şi funcţionare al secretariatului
Observațiile auditului
La secretariat există evidențe privind situația achitării tranșelor din taxelor anuale de
studii ale studenților de la programele de studii universitare de licenţă şi masterat şi de la
programele de conversie profesională. De asemenea, sunt prezente situații despre studenții
bursieri, precum și evidențe privind fișele de echivalare ale studenților de la programele de
licență, masterat și conversie. S-au prezentat şi situații privind cererile studenților pentru
susținerea examenelor restante din anii anteriori însoțite de chitanțele corespunzătoare.
Dosarele personale ale studenţilor conţin: diploma de bacalaureat/ licenţă, foaie
matricolă, copie certificat de naştere, copie carte de identitate, adeverinţă medical, contract de
studii cu anexa aferentă, fişă de înmatriculare;
Au fost verificate prin sondaj cataloagele pentru programele de licenţă şi master,
constatându-se faptul că sunt completate corespunzător şi conţin semnăturile decanului şi
secretarului, precum şi ştampila.
DECAN,
Conf. univ. dr. George Mihail MAN

COMISIA DE CALITATE A FSEFI
Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie: conf. univ. dr. TASE Adrian
Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate:
conf. univ. dr. MARIAN Mădălina
Departamentul Ştiinţe ale Naturii: lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina
Departamentul Matematică Informatică: lect. univ. dr. TUDOSE Cristina
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport: conf. univ. dr. POPESCU Corina
conf. univ. dr. BUTNARIU Mihaela
Reprezentant al studenţilor: TEŞI Mariana (AMG, anul II)

Reprezentant al absolvenţilor: RĂDULESCU Roxana (absolventă Biologie)
Reprezentant al angajatorilor: Şef lucrări dr. HONŢARU Sorina (Director DSP, Argeş)
Am luat cunoștință de concluziile auditului,
Prof. univ. dr. Marian Creţu – director DEFS
Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin – director DAMK
Conf. univ. dr. Soare Cristina – director DSN
Conf. univ. dr. Giosanu Daniela – director DIMSIA
Conf. univ. dr. Doru Constantin – director DMI

