
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 23.04.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (33 de cadre didactice şi 8 studenţi),
din totalul de 54 de membri (40 de cadre didactice şi 14 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea Raportului privind asigurarea calității în Universitatea din Pitești 2017;
2. Aprobarea Procedurii operaționale privind monitorizarea și evaluarea  activităților didactice și de

suport desfășurate în Universitatea din Pitești;
3. Aprobarea reviziei Regulamentului privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea

planurilor de învățământ;
4. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere

pentru anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești;
5. Aprobarea Procedurii de sistem: soluționarea petițiilor în cadrul Universității din Pitești;
6. Aprobarea Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului

didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești;
7. Diverse.

1. Senatul aprobă Raportul privind asigurarea calității în Universitatea din Pitești 2017;
2. Doamna conf. univ. dr. Amalia DUȚU, director al Centrului pentru Managementul Calității și Programe

Universitare (CMCPU) face o informare cu privire la scrisoarea Comisiei de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) referitoare la evaluarea externă a calității la Universitatea din Pitești în
scopul certificării calității educației, cercetării științifice, structurilor instituț ionale, administrative și
manageriale, precum și a rezultatelor și performanțelor academice ale universităț ii; de asemenea doamna
conf. univ. dr. Amalia DUȚU prezintă răspunsul la această scrisoare formulat de către membrii
structurilor din Sistemul de Management al Calității, care conține un Plan de măsuri pentru
implementarea recomandărilor experților ARACIS; s-a subliniat faptul că experții ARACIS nu au
identificat neconformități în privința funcționării sistemului de management al calității al Universității
din Pitești;

3. Senatul aprobă Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea  activităților didactice și de
suport desfășurate în Universitatea din Pitești;

4. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor
de învățământ;

8. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești;

5. Senatul aprobă Procedura de sistem soluționarea petițiilor în cadrul Universității din Pitești;
6. Senatul aprobă Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului didactic

și de cercetare din Universitatea din Pitești;
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7. Senatul aprobă referatul Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultății de
Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în planurile de
învățământ de la programul de studii de licență Artele spectacolului (Actorie), prin recalcularea punctelor
de credit, pentru sem. II, anul I;

8. Senatul aprobă solicitarea Consiliului de Administrație cu privire la suplimentarea cu 2.000.000 lei a
fondului pentru asigurarea lichidităților necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană din
cadrul Universității din Pitești, fond constituit prin Hotărârea Senatului nr. 222 din 13 iulie 2017.

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

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ


