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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 177 din data 10.09.2018
cu privire la aprobarea actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii înmatriculaţi la Teologie
Asistenţă Socială, anul I şi II, anul universitar 2018-2019
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 10.09.2018,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea actului adiţional la Contractul de studii pentru studenţii înmatriculaţi la Teologie Asistenţă
Socială, anul I şi II, anul universitar 2018-2019, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

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

CONSILIER JURIDIC,
Elena MATEESCU

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

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ

Anexa 1

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII NR. Acronim facultate/ nr. contract din registrul facultăţii/

nr. dosar admitere/ 2018
PREAMBUL
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, al prevederilor O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, coroborat cu Hotărârea
Senatului Universităţii din Piteşti nr. 151 din 16.07.2018 privind taxele de admitere, de înmatriculare, de şcolarizare şi finalizare a
studiilor pentru anul universitar 2017-2018, intervine prezentul ACT ADIŢIONAL LA CONTRACT DE STUDII nr.
________________
PĂRŢILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr.1, cod 110040, Piteşti, jud. Argeş, tel: +40.348.453102, fax
+40.348.453123, adresă web www.upit.ro, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, având funcţia de Rector,
denumită în continuare în conţinutul contractului UNIVERSITATEA
şi
Dl./D-na .....................……………………………..…….........................................…… născut(ă) la data de ....……..................., în
localitatea …..…........................…...........…., judeţul ……….............…, fiul(fiica) lui…………...........………. şi al
….........……………… domiciliat(ă) în localitatea …………………………………… str. …...................…...............................….. nr.
….…., bl. …….., sc. ……., ap. ……...., judeţ (sector)………........……, legitimat cu C.I. seria .......… nr. …………....……,
CNP..................................................... eliberat de ……………………………la data de …………......., în calitate de student(ă) la
................................................................, programul de studii …..................……………………….……….........................., regim de
finanţare fără taxă (buget) / cu taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT*,
au convenit de comun acord să intervină prezentul act adiţional care modifică şi completează, începând cu data de 01.10.2018
respectivul contract de studii după cum urmează:
Art.12. Drepturile şi obligaţiile studentului se completează cu următoarele prevederi:
o) Studentul are obligaţia parcurgerii disciplinelor facultative alese de el, cuprinse în Anexa la Contractul de studii, pe parcursul
anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă, respectiv Patrologia şi literatura postpatristică an I, semestrele 1 şi 2,
Muzică bisericească şi ritual, an I, semestrele 1 şi 2, Spiritualitate ortodoxă, an I, semestrul 1 şi Limbi clasice (greacă şi latină), an
I, semestrul 2 (din planul de învăţământ al specializării Teologie Asistenţă Socială, începând cu anul universitar 2018-2019).
p) Studentul se obligă să achite taxa de studiu aferentă parcurgerii disciplinelor facultative pentru care a optat (1100 lei) în
termenele stabilite de conducerea Universităţii din Piteşti, astfel:
Taxă discipline facultative
- prima tranşă 50%
- a doua tranşă 50%

Data plăţii
Valoare (lei)
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de
550
19.10.2018
- se plătește până la data de 19.02.2019
550

Toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.
Prezentul act adiţional, întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare începând cu data semnării şi face
parte integrantă din contractul de studii sus menţionat.
RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

............................................................

DECAN,
Conf. univ. dr. Constantin-Augustus BĂRBULESCU

............................................................

STUDENT,
……….................................
........................................

Notă: în cazul candidaților care nu au împlinit vârsta de 18 ani, părintele / tutorele își e xprimă acordul cu privire la încheierea prezentului
contract:
DA NU Numele și prenumele părintelui/tutorelui ....................... ............................. Semnătura .........................
* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal
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Art.12. Drepturile şi obligaţiile studentului se completează cu următoarele prevederi:
o) Studentul are obligaţia parcurgerii disciplinelor facultative alese de el, cuprinse în Anexa la Contractul de studii, pe parcursul
anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă, respectiv Drept bisericesc şi administraţie an I, semestrele 1 şi 2,
Catehetică şi omiletică, an I, semestrele 1 şi 2, Muzică bisericească şi ritual, an I, semestrele 1 şi 2 (din planul de învăţământ al
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* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

