
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 161 din data 16.07.2018

cu privire la aprobarea propunerii referitoare la optimizarea calității procesului de predare - învățare a

limbilor străine în Universitatea din Pitești

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 nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei

Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 16.07.2018,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea propunerii doamnei conf. univ. dr. Laura CÎȚU, director în cadrul Departamentului de

Limbi Străine, referitoare la optimizarea calității procesului de predare - învățare a limbilor străine în

Universitatea din Pitești prin includerea a două limbi străine în planurile de învățământ, la nivel de

licență, la specializările nefilologice, astfel:

- pentru primii 2 ani de studiu de licenţă, să se menţină actuala procedură, în care studentul

optează pentru una din cele două limbi, care rămâne opţională şi va fi efectuată timp de 4

semestre a câte două ore săptămânal,

- nu se vor mai constitui grupe de limbă străină care să depăşească 30 de studenţi;

- începând cu anul universitar 2018-2019, va fi introdusă pentru anul al 3-lea la specializările

cu 3 ani, respectiv anii 3 şi 4 pentru specializările cu 4 ani, limba străină ca disciplină

facultativă, iar studenţii vor urma cealaltă limbă faţă de cea pe care au urmat-o în primii 2 ani

de studiu; absolvenţilor acestor cursuri li se vor elibera certificate de competenţă lingvistică

pentru fiecare limbă străină studiată pe parcursul anilor de studiu;

- disciplina va fi înaintată prin comandă şi nu va avea statutul celorlalte discipline facultative,

întrucât nu va genera costuri suplimentare; cadrele didactice din departamentul Limbi Străine

Aplicate se angajează să efectueze aceste ore fie în cadrul normei de bază, în limita a 16 ore,

fie prin voluntariat, în caz că orele vor conduce la constituirea de posturi suplimentare.
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Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

CONSILIER JURIDIC, SECRETAR EXECUTIV,
Elena MATEESCU Laura MINCĂ


