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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 28.09.2018
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (33 de cadre didactice şi 10 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 rezultatelor admiterii pentru anul universitar 2018-2019 în Universitatea din Piteşti;
2. Aprobarea formaţiilor de studenţi pe facultăţi şi programe universitare pentru anul I universitar
2018-2019;
3. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de conversie profesională pentru anul
universitar 2018-2019;
4. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2018-2019;
5. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2018-2019;
6. Aprobarea pentru fiecare departament situaţia acoperirii posturilor didactice vacante din statele de
funcţii cu asociaţi, cadre didactice titularizate şi netitularizate în învăţământul superior, pentru anul
universitar 2018 - 2019, conform anexei 1 din Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii, cu
respectarea normelor ARACIS;
7. Aprobarea statului de funcţii de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, pentru anul universitar 2018-2019;
8. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor preda în anul şcolar 2018-2019 la programele din
cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar;
9. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la Colegiul Terţiar Nonuniversitar, 2018-2019;
10. Aprobarea statului de funcţii de la Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese
şi produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto), pentru anul universitar 20182019;
11. Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de studii universitare de doctorat pentru anul
universitar 2018-2019;
12. Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de conversie profesională, pentru anul universitar
2018-2019;
13. Aprobarea reviziei Regulamentului privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea
planurilor de învăţământ;
14. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul
Calităţii şi Programe Universitare;
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului regional de cercetaredezvoltare pentru materiale, procese si produse inovatoare destinate industriei de automobile
(CRC&D-Auto);
16. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare
de licenţă;
17. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare
de master;

18. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
19. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Informatică, pentru anul universitar 2018-2019;
20. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Matematică, pentru anul universitar 2018-2019;
21. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, pentru anul universitar 2018-2019;
22. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, pentru anul universitar 2018-2019;
23. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, pentru anul universitar 2018-2019;
24. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria Autovehiculelor, pentru anul universitar 2018-2019;
25. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Mecanică, pentru anul universitar 2018-2019;
26. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, pentru anul universitar 2018-2019;
27. Aprobarea Contractului de studii pentru anul I, pentru programul de conversie profesională, valabil
începând cu anul universitar 2018-2019;
28. Aprobarea Actului adiţional pentru programul de conversie profesională, pentru ani superiori
valabil începând cu anul universitar 2018-2019;
29. Aprobarea referatului privind redistribuirea locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă
rămase neocupate (pentru studii universitare de licență, master), către candidați români sau cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene conform adresei MEN nr. 10476/17.09.2018;
30. Aprobarea referatului privind relocarea a două granturi de studii pentru candidaţii din mediul rural
pentru programele de studii de licenţă în anul universitar 2018-2019;
31. Aprobarea referatului cu privire la lista domeniilor de studii universitare de master şi a programelor
universitare de master din cadrul Universităţii din Piteşti ce urmează a fi supuse evaluării periodice (5
ani) de către ARACIS, în anul universitar 2018-2019;
32. Aprobarea referatului cu privire la validarea calificărilor aferente şi înscrierea în RNCIS a
programelor de studii universitare de master, pentru anul universitar 2018-2019;
33. Aprobarea reviziei taxelor pentru anul universitar 2018-2019;
34. Diverse.
1.

2.

Începând cu 01 octombrie 2018, funcţia de Vicepreşedinte al Senatului va fi ocupată de doamna conf.
univ. dr. Monica POPESCU ca urmare a încetării mandatului domnului conf. univ. dr. Nicolae
BRÎNZEA, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din
Piteşti;
Senatul validează alegerea ca membri în Senatul Universității din Pitești, a studenților Ispas Eliza,
Nehoianu Marius, Uţă Bianca Maria și Chipuc Simona de la Facultatea de Științe, Educaţie fizică şi
Informatică, pe locurile rămase vacante în urma încetării mandatelor de senatori ai studenților Zanfir
Maria, Zărnescu Georgiana Mădălina, Popescu Ramona Cristina și Cîrstea Florin; noii studenți aleși vor
ocupa un loc în Comisiile Senatului astfel: Chipuc Simina va ocupa un loc în Comisia nr. 3 a Senatului
(Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a concursurilor didactice), Ispas Eliza va ocupa un loc
în Comisia nr. 4 a Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universităţii), Nehoianu Marius va ocupa
un loc în Comisia nr. 5 a Senatului (Comisia pentru carta, coduri şi de acordare a titlurilor onorifice) şi
Uţă Bianca Mariana va ocupa un loc în Comisia nr. 6 a Senatului (Comisia pentru cooperare cu mediul
socio-economic şi probleme studenţeşti);

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Senatul aprobă şcolarizarea programului de studii de licenţă Artă sacră cu un număr de minimum 16
studenţi înmatriculaţi în anul I şi a programului de studii de master Comunicare organizaţională cu un
număr de minimum 10 studenţi înmatriculaţi în anul I, în anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă rezultatele admiterii pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă formaţiile de studiu pe facultăţi şi programe universitare pentru anul I universitar 20182019;
Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de conversie profesională, pentru anul
universitar 2018-2019;
Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă pentru fiecare departament situaţia acoperirii posturilor didactice vacante din statele de
funcţii cu asociaţi, cadre didactice titularizate şi netitularizate în învăţământul superior, pentru anul
universitar 2018 - 2019 conform anexei 1, din Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii, cu
respectarea normelor ARACIS, (Anexa 1);
Senatul aprobă statul de funcţii al Colegiului Terţiar Nonuniversitar, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă lista cadrelor didactice asociate care vor preda în anul şcolar 2018-2019 la programele din
cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar, (Anexa 2);
Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Terţiar Nonuniversitar, 2018-2019;
Senatul aprobă statul de funcţii al Centrului regional de cercetare - dezvoltare pentru materiale, procese şi
produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto), pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru programele de studii universitare de doctorat pentru anul
universitar 2018-2019;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru programele de conversie profesională, pentru anul universitar
2018-2019;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea planurilor
de învăţământ;
Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul
Calităţii şi Programe Universitare;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului regional de cercetare - dezvoltare
pentru materiale, procese si produse inovatoare destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto);
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de
licenţă;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de
master;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
Senatul aprobă revizia taxelor pentru anul universitar 2018-2019, (Anexa 3);
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Informatică, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Matematică, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria Autovehiculelor, pentru anul universitar 2018-2019;

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Mecanică, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, pentru anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă Contractul de studii pentru anul I, pentru programul de conversie profesională, valabil
începând cu anul universitar 2018-2019, (Anexa 4);
Senatul aprobă Actul adiţional pentru programul de conversie profesională, pentru ani superiori valabil
începând cu anul universitar 2018-2019, (Anexa 5);
Senatul aprobă referatul privind redistribuirea locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă
rămase neocupate (pentru studii universitare de licență, master), către candidați români sau cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene conform adresei MEN nr. 10476/17.09.2018, (Anexa 6);
Senatul aprobă referatul privind relocarea granturilor de studii pentru candidaţii din mediul rural pentru
programele de studii de licenţă în anul universitar 2018-2019, (Anexa 7);
Senatul aprobă referatul cu privire la lista domeniilor de studii universitare de master şi a programelor
universitare de master din cadrul Universităţii din Piteşti ce urmează a fi supuse evaluării periodice (5
ani) de către ARACIS, în anul universitar 2018-2019, (Anexa 8);
Senatul aprobă referatul cu privire la validarea calificărilor aferente şi înscrierea în RNCIS a programelor
de studii universitare de master, pentru anul universitar 2018-2019, (Anexa 9);
Senatul aprobă închiderea funcţionării următoarelor programe universitare de studii de master, ca urmare
a faptului că nu au mai fost înregistrate cereri de înmatriculare, începând cu anul universitar 2018-2019,
după cum urmează:
Nr.
crt.

Facultatea

1

Facultatea de
Științe,
Educație
fizică și
Informatică

Domeniul
de studii
universitare de
master
Ingineria mediului

Horticultură
2
Chimie
3

4

5

6

38.

Facultatea de
Electronică,
Comunicații și
Calculatoare

Știința sportului și
educației fizice
Inginerie electronică,
tele-comunicații și
tehnologii
infomaționale
Inginerie electronică,
tele-comunicații și
tehnologii
infomaționale

7

Inginerie electrică

8

Inginerie electrică

Denumirea
programului de studii
universitare de master

Locația
geografică

Limba
de
predare

Forma de
învățământ

Tehnologii pentru
dezvoltarea durabilă
(interdisciplinar cu
domeniul: Știința
mediului)
Protecția plantelor
(interdisciplinar cu
domeniile: Biologie,
Știința mediului)
Aplicații
interdisciplinare în
științele naturii
(interdisciplinar cu
domeniile: Biologie,
Fizică)
Sport, turism și activități
de timp liber

Pitești

română

IF

Numărul de
credite de
studiu
transferabile
120

Pitești

română

IF

120

Pitești

română

IF

120

Pitești

franceză

IF

120

Inginerie electronică și
sisteme inteligente

Pitești

română

IF

90

Sisteme electronice
pentru conducerea
proceselor industriale

Pitești

română

IF

90

Pitești

română

IF

90

Pitești

română

IF

90

Modelarea, simularea și
proiectarea sistemelor
electromecanice
Sisteme de conversie a
energiei

Senatul aprobă cererea doamnei Luminiţa GEORGESCU prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Științe ale naturii, Facultatea de Științe, Educație fizică şi Informatică, cu privire la mutarea în cadrul
Departamentului Educaţie fizică şi sport, din aceeaşi facultate, în conformitate cu Procedura privind
mobilitatea internă, dintr-un departament în altul, a personalului didactic și de cercetare din cadrul
UPIT;

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

Senatul aprobă cererea domnului Victor BADEA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială , Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la
Universitatea din Bucureşti, în anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă cererea domnului Nicolae BRÎNZEA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Teologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice
în regim de plata cu ora, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă cererea domnului Ştefan TOMA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Asistenţă
medicală şi kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea Româno - Americană, în anul universitar
2018-2019;
Senatul aprobă cererea doamnei Corina POPESCU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Educaţie
fizică şi sport, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la desfăşurarea de activităţi
didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea ”Spiru Haret” București, în anul universitar 20182019;
Senatul aprobă cererea doamnei Luminiţa AMZĂR, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Educaţie
fizică şi sport, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la desfăşurarea de activităţi
didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea ”Spiru Haret” București, în anul universitar 20182019;
Senatul aprobă cererea domnişoarei Mihaela BRÎNZEA, secretar în cadrul Centrului pentru
Managementul Calităţii şi Programe Universitare (CMCPU), cu privire la desfăşurarea de activităţi
didactice în regim de plata cu ora în cuantum de 2 ore convenţionale de seminar, la Departamentul
Management şi Administrarea Afacerilor, precum şi la Centrul pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, în
anul universitar 2018-2019;
Senatul aprobă referatul privind documentaţia necesară predării în baza unui protocol între UPIT şi
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului constituit din teren, situat în Pitești, strada Târgu din Vale, nr.1, aflat în
proprietatea Statului Român, către Universitatea din Pitești cu drept de administrare, în suprafața de
3.145 mp din totalul de 32.426 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 83388, nr. Cadastral nr.
3861, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de
investiţii : „Construire cămin studențesc - Universitatea din Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1,
județul Argeș”; Universitatea din Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului
realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani;
Senatul aprobă referatul privind la finanțarea din bugetul Universității din Pitești a cheltuielilor pentru
servicii și lucrări în valoare de 1.199.099,03 lei cu TVA pentru investiția: „Construire cămin studențesc Universitatea din Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1”; investiţia totală este de 20.477.596,20, iar valoarea
finanţată prin subprogramul „C.N.I.” „Instituții de învăță mânt superior de stat”, aprobat Hotărârea
Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, Anexa nr.2 – Capitolul Politici în
domeniul educației, Măsura 11, este de 19.278.497,18 ;
Suma de 1.199.099,03 lei reprezintă participarea Universităţii din Piteşti la Programul „Creșterea
participării în învățământul universitar, concomitent cu îmbunătățirea calității și relevanței
acestuia”, prin care se propune consolidarea bazei materiale, prin construcția de cămine studențești
noi;
Senatul aprobă o nouă sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat la
forma cu taxă, din cadrul școlilor doctorale ale universității, în perioada 26-28 septembrie;
Senatul aprobă referatul Departamentului de Ştiinţe ale naturii , din cadrul Facultății de Educaţie fizică
şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în planurile de învățământ de la
programul de studii de master Monitorizarea şi protecţia mediului, promoția 2017 -2019, anul II, după
cum urmează: disciplina Protecţia şi conservarea ecosistemelor silvice va trece din semestrul II, în
semestrul I, şi disciplina Resurse peisagistice în amenajarea teritoriului, trece din semestrul I în
semestrul II;

49.

50.

51.

Senatul validează numirea doamnei conf. univ. dr. Amalia DUŢU în funcţia de director al Centrului
pentru colaborarea cu mediul socio-economic şi incubare în afaceri (CCMSE&IA), începând cu data
de 1 octombrie 2018;
Senatul validează numirea doamnei prof. univ. dr. Ionela NICULESCU în funcţia de director al
Centrului pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare (CMCPU) şi a doamnei lect. univ.
dr. Andra PURAN în funcţia de responsabil cu managementul calităţii, începând cu data de 1
octombrie 2018;
Senatul aprobă majorarea cu 25% a tarifelor percepute de Universitatea din Pitești pentru cămine şi
cantina, (Anexa 10).

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU
SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

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

Anexa 1
Situaţia acoperirii posturilor didactice din departament vacante din statele de funcţii cu asociaţi,
cadre didactice titulare în învăţământul superior şi cadre didactice netitularizate în învăţământul
superior, anul universitar 2018-2019
Nr.
crt.

Facultatea

Departamentul Științele
Naturii

1

Departamentul Ingineria
Mediului și Științe
Inginerești Aplicate

2

3

4

5

1
2

Departament

Facultatea de
Științe, Educație
Fizică şi
Informatică

Departamentul Asistență
Medicală și Kinetoterapie

Departamentul Educație
Fizică și Sport

Departamentul
Matematică Informatică

Asociaţi, cadre didactice
titulare în învăţământul
superior 1

Asociaţi, cadre didactice
netitularizate în
învăţământul superior2

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valeca Monica
Iorgulescu Mariana
Săvulescu Corina
Ioniță Silviu
Stoica Constantin
Plăiașu Gabriela
Chirleșan Georgeta

1. Georgescu Luminiţa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mihăilescu Nicolae
De Hillerin Pierre
Stăncioiu Felicia
Rabolu Emilian
Alecu Aurel
Parisot Denis
Clement Guilletin
Corentin

1. Ipate Florentin
2. Stănescu Nicolae Doru

1. Toma Alexandru
2. Roth Csaba
3. Malinovschi Viorel
4. Anghel Sorin
5. Ceaușu Constantin
6. Preda Marin
7. Militaru Mădălina
8. Butac Mădălina
9. Tănăsescu Constantin
10.Ghiță Gabriel
11.Diaconu Daniela
12.Marin Constantin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dragnea Emilian
Copciag Gabriel
Păun Constantin
Grigorie Victor
Ștefan Costin
Pătraşcu Viorel
Săndulescu Camelia

1. Dubiţ Nicoleta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bălănescu Tudor
Udrea Corneliu
GEORGESCU Constantin
Asadurian Eduard
Dinuță Niculae
Păun Viorel
Oprea Adriana

cadre didactice titulare in alte departamente/facultăţi din Universitatea din Piteşti sau din alte universităti.
Personal didactic asociat din afara structurilor academice din Universitatea din Piteşti sau din institutii/societăţi comerciale

Nr.
crt.

Facultatea

Departament

Departamentul de
Autovehicule și
Transporturi

6

Departamentul Fabricație
și Management Industrial

8

9
10
11

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare

Facultatea de
Științe
Economice și
Drept

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crivac Ghiorghe
Tabacu Ion
Macarie Tiberiu
Racotă Radu
Șerban Florin
Lazăr M.
Ivan Fl.

Asociaţi, cadre didactice
netitularizate în
învăţământul superior2
1. Sălan Viorel
2. Bîzîiac Adrian
3. Neacșu Cătălin
4. Ghiold Ion
5. Predoiu Paul
6. Beșliu Luiza
7. Sandu Alina

1.
2.
1.
2.
3.

Facultatea de
Mecanică și
Tehnologie

7

Asociaţi, cadre didactice
titulare în învăţământul
superior 1

Departamentul
Electronică, Comunicații
și Inginerie Electrică

Departamentul
Management și
Administrarea Afacerilor
Departamentul Finanțe,
Contabilitate și Economie
Departamentul Drept și
Administrație Publică

Popa Nicolae
Duguet Thomas
Martiny Marion
Vahlas Constantin
Bauer-Grosse
Elisabeth
4. Denape Jean
5. Abrudeanu Mărioara
6. Bădulescu Claudiu
7. Mercier Sebastien
8. Rizea Vasile
9. Dellagi Sofiene
10.Sauer Nathalie
11.Schultz Jeremie
12.Banu Ilarion
13.Lazăr Mircea
14.Dobrescu Ion
15.Onescu Constantin

1. Costea Aurel
2. Popescu Marian Teodor

1.
2.
3.
4.
5.

1. Brebeanu Dumitru
2. Ivan Cosmin
3. Ursu Doru
4. Catana Romeo
5. Oprea Alisa
6. Nae Cornel
7. Media Marius
8. Hoarca Cristian
9. Arva Mihai
10.Sisman George Robert
11.Ivascu Silviu

Jurian Mariana
Voicu Nicolae
Oprea Stefan
Diaconescu Eugen
Marinescu Cicerone

1. Popescu Marian

-

1. Brânzea Mihaela

1. Gîrleanu Ion

Nr.
crt.

Facultatea

Departament

Departamentul Științe ale
Educației

12

Facultatea de
Științe ale
Educației,
Științe Sociale şi
Psihologie
13

Facultatea de
Teologie, Litere,
Istorie și Arte

1. Bulgaru Ionut
2. Dumitru Georgiana

1. Constantinescu Maria
2. Constantinescu Cornel
3. Dumitru Valeriu
4. Ciucurel Constantin
5. Pescaru Maria
6. Iconaru Elena
7. Tudor Mariana
8. Diaconu Mihaela
9. Mihai Daniela
10.Brutu Madalina
11.Tudor Loredana
12.Soare Emanuel
13.Stan Maria
Magdalena
14.Ionescu Eduard
15.Dumitru Cristina
16.Nicolae Cornel
17.Tănase Marinela
18.Dănescu Elena

Departamentul
Psihologie, Științe ale
Comunicării și Asistență
Socială

Departamentul pentru
Pregătirea Personalului
Didactic

14

15

Asociaţi, cadre didactice
titulare în învăţământul
superior 1

Departamentul Teologie

1.
2.
3.
4.
5.

Petruţa Gabriela
Duminica Delia
Pescaru Maria
Soare Emanuel
Niculescu Ionela

-

Asociaţi, cadre didactice
netitularizate în
învăţământul superior2
1. Nicolescu Bogdan
2. Ionica Marin
3. Tănase Marinela
4. Dănescu Elena
5. Dumitru Valeriu
6. Brănescu Alina
7. Pleşoianu Ana
8. Gurlui Petrica
9. Niculae Cornel
10.Berezovski Robert

1.
2.
3.
4.

Irimia Victoria
Guiță Alexandru Iuliana
Cotel Adriana
Văsîi Andra

1.
2.
3.
4.

Dănescu Elena
Tănase Marinela
Jianu Eugenia
Răduţ Daniela

1.
2.
3.
4.

Darida Ioan
Apostol Constantin
Obrocea Dan
Ichim Cristian

Nr.
crt.

16

17

18

Facultatea

Departament

Departamentul Limbă și
Literatură, Istorie și Arte

Departamentul Limbi
Străine Aplicate

Centrul pentru
Învățământ cu Frecvență
Redusă

Asociaţi, cadre didactice
titulare în învăţământul
superior 1
1. Baidan Paul
2. Bârsilă Mircea
3. Bănică Gheorghe
4. Beldean Nicolae
5. Beldiman Corneliu
6. Bichir Florian
7. Buga Aurel
8. Cioabă Maria
9. Dumitraşcu Ilie
10.Constantinescu
Cătălina
11.Găitănaru Ștefan
12.Kaiter Olga
13.Lita Ioan
14.Marian Mădălina
15.Miloiu Silviu
16.Otu Petre
17.Parlac Sebastian
18.Sandu Eugen
19.Soare Emanuel
20.Vasile Vasile
21.Velcescu Leonard
1. Hagiu Alina
2. Dumitru Mihaela
3. Bănică Logica
4. Burtescu Emil
5. Săvoiu Gheorghe
6. Dicu Consuela
7. Gâdoiu Mihaela
8. Bengescu Marcela
9. Apostol Luiza
10.Bărbulescu Marinela
11.Popescu Luigi
12.Ţaicu Marian
13.Bondoc Daniela
14.Bănuţă Mariana
15.Brînză Diana
16.Ungureanu Emilia
17.Bâldan Cristina
18.Antoniu Eliza
19.Sinisi Crenguţa
20.Diaconescu Olimpia
21.Mihai Daniela

Asociaţi, cadre didactice
netitularizate în
învăţământul superior2

1. Cernătescu Mihai
2. Cioaba Bogdan
3. Ciucu Cristina
4. Cociş Sorin
5. Cotimanis Constantin
6. Diamantu Petrisor
7. Dumitru Iulia
8. Ivan Marina
9. Modrescu Cristian
10.Novac Andreea
11.Popescu Florian Matei
12.Popescu Ștefan
13.Sălcianu Reveca
14.Spânu Diana
15.Tamas Monica
16.Teodorescu Ana

1. Farauru Lindsey Teurihei

1. Firescu Victoria
2. Brînzea Mihaela

Nr.
crt.

Facultatea

Departament

Asociaţi, cadre didactice
titulare în învăţământul
superior 1
22. Vasilică Radu
23. Secara Carmen
24. Jianu Elena
25. Grădinaru Dorulet
26. Grădinaru Puiu
27. Dascălu Nicoleta
28. Toma Smaranda
29. Tuţă Loredana
30. Meghișan Flaviu
31. Micu Cristina
32. Diaconu Mihaela
33. Popescu Emilia
34. Brutu Mădălina
35. Georgescu Raluca
36. Ilinca Cristina
37. Cosma Ioana
38. Tomescu Marina
39. Costeleanu Mirela
40. Ionică Laura
41. Mincă Nicoleta
42. Iconaru Angela
43. Enache Sebastian
44. Ștefănică Valentina
45. Duminica Ramona
46. Pîrvu Adiana
47. Popescu Doina
48. Bota Florin
49. Boghirnea Iulia
50. Marinescu Alina
51. Ionescu Sorina
52. Singh Amelia
53. Popescu Viorica
54. Bucur Cătălin
55. Tolbaru Carmina
56. Morăreanu
Camelia
57. Puran Andra
58. Olah Lavinia
59. Diaconu Dumitru
60. Vâlcu Elisee

Asociaţi, cadre didactice
netitularizate în
învăţământul superior2

Anexa 2
Situaţia acoperirii posturilor didactice din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar cu asociaţi
cadre didactice netitularizate în învăţământul superior

Nr.
crt

Numele si prenumele

Activităti didactice suplinite/
nr. şi felul postului

Instituţia funcţiei de bază/
altă instituţie

1.

Man Elena

Asistent medical generalist M7

DSP ARGES

2.

Alexe Mihaela

Asistent medical generalist M10

Spitalul de Pediatrie, Pitești

3.

Cremenescu Aurelian Asistent medical generalist M15

4.

Bold Nicolae

Analist programator M11și M 6

5.

Oprea Adriana

Analist programator M 8

Colegiul Național Zinca Golescu

6.

Voiculescu Claudia

Analist programator M6

Colegiul Național Alexandru Odobescu

7.

Păun Viorel

Analist programator M12

Lector doctor pensionar

Șc. Postliceala Cantacuzino, Pitești
Doctorand la Șc. doctorală Informatică-UPIT

Anexa 3
Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă
valabile în anul universitar 2018 - 2019
Nr.
crt.

Facultatea

1.
Facultatea de
Ştiinţe,
Educație fizică
și Informatică
35-0-01

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
2.
35-0-02
Facultatea de
Electronică,
3. Comunicaţii şi
Calculatoare
35-0-03

Domeniul pentru studii
universitare de licenţă
Chimie
Chimie
Psihologie
Ingineria mediului
Biologie
Ştiinţa mediului
Horticultură
Sănătate
Kinetoterapie
Inginerie electrică
Matematică
Informatică
Informatică
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şi sport
Ingineria autovehiculelor
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Ingineria transporturilor
Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
Inginerie electrică
Finanţe
Management

Forma de
Programul de studii
învăţământ
ZI / 3 ani Chimie
ZI / 3 ani Chimie medicală
ZI / 3 ani Terapie ocupaţională
ZI / 4 ani Ingineria mediului
ZI / 3 ani Biologie
ZI / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului
ZI / 4 ani Horticultură
ZI / 4 ani Asistenţă medicală generală
ZI / 3 ani Kinetoterapie şi motricitate specială
ZI / 4 ani Energetică și tehnologii nucleare
ZI / 3 ani Matematică
ZI / 3 ani Informatică
ZI / 3 ani Informatică (la Râmnicu Vâlcea)
ZI / 3 ani Sport şi performanţă motrică
ZI / 3 ani Educaţie fizică şi sportivă
ZI / 4 ani Autovehicule rutiere
ZI / 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini
ZI / 4 ani Inginerie economică şi industrială
ZI / 4 ani Ingineria transporturilor şi a traficului
Electronică aplicată
ZI / 4 ani
Reţele şi software de telecomunicaţii
ZI / 4 ani Calculatoare

ZI / 4 ani Electromecanică
ZI / 3 ani Finanţe şi bănci
Zi-FR/ 3 ani Management
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Facultatea de
Administrarea afacerilor
Zi/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.)
Ştiinţe
ZI / 3 ani Administrarea afacerilor
Economice și
4.
Drept
Marketing
ZI / 3 ani Marketing
Contabilitate
Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune
35-0-04
Economie şi afaceri internaţionale ZI / 3 ani Economie şi afaceri internaţionale
Drept
Zi-FR/ 4 ani Drept
Ştiinţe administrative
Zi-FR/ 3 ani Administraţie publică
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la
Ştiinţe ale educaţiei
ZI / 3 ani
Alexandria)
Facultatea de
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.)
Ştiinţe ale
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)
Educaţiei,
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat
Științe sociale
Ştiinţe administrative
și Psihologie
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea)
ți străini – an pregătitorZI / 1 an Licență/ master / doctorand
Studen
5.
35-0-05
limba română
Postliceal / liceal
Asistenţă socială
ZI / 3 ani Asistenţă socială
Psihologie
ZI / 3 ani Psihologie
Ştiinţe ale comunicării
ZI / 3 ani Jurnalism
ZI / 3 ani Teologie ortodoxă asistenţă socială
Teologie ortodoxă asistenţă socială (taxa adiţională pentru
Teologie
ZI / 3 ani studenții care frecventează la cerere disciplinele
facultative cu specific teologic)
Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
ZI / 3 ani
(franceză, engleză)
Facultatea de
ZI / 3 ani Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză
Teologie, Limbă si literatură
Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la
ZI / 3 ani
6. Litere, Istorie și
Rm. Vâlcea)
Arte
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă:
35-0-06
ZI / 3 ani
Franceză / Spaniolă / Germană
Limbi moderne aplicate
ZI / 3 ani Limbi moderne aplicate
Istorie
ZI / 3 ani Istorie
Arte vizuale
ZI / 3 ani Artă sacră
Muzică
ZI / 3 ani Muzică
Teatru și Artele spectacolului
ZI / 3 ani Artele spectacolului (Actorie)

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
3200
3200
3700
3200
3200
3200
4500
3200
3700
3200
3200
3200
3200
3200
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3200
3200 ZI / FR 2900
3200 ZI / FR 2900
3200
3200
3200 ZI / FR 2900
3200
3200 ZI / FR 2900
3200 ZI
3200
3200
3200
3200
3200
220 euro/lună
180 euro/lună
3200
3200
3200
3200
1100
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
5300

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de masterat
valabile în anul universitar 2018 - 2019
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de masterat
Biologie

Ştiinţa mediului

Horticultură
Chimie
Facultatea de Ştiinţe inginereşti aplicate
Ştiinţe,
Educație fizică Ingineria mediului
1
și Informatică
35-0-01
Ştiinţa sportului şi educaţiei
fizice

Informatică

Matematică

2

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
35-0-02

Ingineria autovehiculelor

Inginerie industrială

Programul de studii
Biologie medicală
Conservarea şi protecţia naturii
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură)
Monitorizare și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile:
Horticultură, Biologie)
Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința
mediului)
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu
domeniile: Biologie, Fizică)
Materiale şi tehnologii nucleare
Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul
Știința mediului)
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare
Performanţă în sport
Sport, turism şi activităţi de timp liber
Organizare şi conducere în sport
Comunicare – Jurnalism sportiv
Tehnici avansate pentru prelucrare a informaţiei (în limba engleză)
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (Advanced
Techniques for Information Proccesing)
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Matematică aplicată
Matematică didactică
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (lb.engleză)
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Ştiinţa şi tehnologia materialelor (română-franceză)

Inginerie şi management
Ingineria transporturilor
Inginerie electrică
Facultatea de
Electronică,
3 Comunicaţii şi
Calculatoare Inginerie electronic şi
telecomunicaţii
35-0-03

Administrarea afacerilor
Contabilitate

4

Finanţe
Facultatea de
Ştiinţe
Economice și
Drept
Management
35-0-04
Drept

Ştiinţe administrative
5.

Facultatea de
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale

Managementul logisticii
Transporturi şi siguranţă rutieră
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
Sisteme de conversie a energiei
Electronica surselor autonome de energie electrică
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Contabilitate managerială şi audit contabil
Management contabil şi informatică de gestiune
Economie şi finanţe europene
Sisteme bancare europene
Management financiar-bancar și în asigurări
Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării
Managementul strategic al resurselor umane
Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în limba englezăStrategic management and bussines development)
Asistenţa juridică a întreprinderii
Cariere juridice
Instituţii juridice europene şi internaţionale
Dreptul contenciosului
Administraţie publică în contextul integrării europene
Didactica limbilor străine
Consiliere educațională

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de masterat

Educaţiei,
Științe sociale
și Psihologie
35-0-05

Taxa anuală (lei)
2018-2019

Programul de studii
Educaţie timpurie (Pitești, Alexandria, Rm. Vâlcea)
Management educaţional (Pitești, Slatina)
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

3200
3200
-

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

3200

Consiliere în asistenţa socială

3200

Psihologie

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie

3200

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare organizaţională

3200

Apologetică şi duhovnicie

3200

Consiliere spirituală

3200

Ecumenism în noul context european

3200

Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual

3200

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească

3200

Restaurarea icoanei, a picturii muraleşi de şevalet

3200

Limbi moderne şi comunicare internaţională

3200

Literatura română modernă şi contemporană

3200

Structura limbii române actuale

3200

Traductologie - Limbaengleză

3200

Traductologie – Limba franceză

3200

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române

3200

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române (la Rm. Vâlcea)

3200

Limbă, cultură şi identitate în Europa
Limbaje specializate și traducere asistată de calculator

3200

Istorie

Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)

3200

Muzică

Educaţie muzicală contemporană

3200

Sociologie

6.
Teologie

Facultatea de
Teologie,
Litere, Istorie și
Arte
35-0-06
Filologie

3200

Taxe de şcolarizare pentru programele de conversie profesională
valabile în anul universitar 2018 - 2019
Nr.
crt.

1

2

3

Domeniul de studii universitare
Programul de studii
de licență
Biologie
Biologie
Matematică (3 semestre)
Facultatea de Ştiinţe,
Matematică
Matematică (4 semestre)
Educație fizică și
35-0-01
Informatică
Informatică (3 semestre)
Informatică
Informatică (4 semestre)
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şi sportivă
Limba si literatura romana
și
Literatură
Limbă
Limba si literatura engleza
Facultatea de Teologie,
35-0-06
Litere, Istorie și Arte
Limba si literatura franceza.
Muzică
Educaţie muzicală instrumentală
Psihologie
Psihologie
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe sociale 35-0-05
Pedagogia învăţământului primar şi
Științe ale Educației
și Psihologie
preşcolar
Facultatea

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
1300 / sem.
1300 / sem.
1400 / sem.
1400 / sem.
3400
3200
3200
3200
3200
3200
3300

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat
valabile în anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Taxă anuală
(lei)
2018-2019
100
100
5000

Denumirea taxei

Taxă de înscriere concurs admitere
Taxă de înmatriculare în anul I
Taxă școlarizare în cadrul Școlilor doctorale : Filologie, Biologie, Informatică, Matematică,
Taxă de școlarizare în cadrul Școlilor doctorale Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică și
6000
Interdisciplinară
Taxă școlarizare în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
6500
Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică și sport
4000
Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
4000
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi
4000
sport
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale
4000
Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
5000
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
5000
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
5000
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
5000
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Ingineria
1200 euro
autovehiculelor, Inginerie mecanică
Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlilor doctorale Educaţie fizică şi sport, Filologie, 80% din taxa de
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
studiu anuală
40% din taxa de
Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlii doctorale Biologie
studiu anuală
Taxă an de grație în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
1000
Taxă an de amânare susținere teză de doctorat
500
Taxă an de grație în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria
500
autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară
6000

Taxe de şcolarizare pentru programele din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar valabile
în anul universitar 2018 - 2019
Taxa de admitere 100 lei
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domeniul de studii
Sănătate și asistență
pedagogică
Informatică
Comerț
Economie

Turism și alimentație
Producție media

Forma de
învăţământ
ZI/3 ani
ZI/3 ani
ZI/2 ani
ZI/1,5 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/1,5 ani
ZI/1,5 ani
ZI/2 ani

Programul de studii
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
Analist programator
Tehnician echipamente de calcul
Agent comercial
Asistent de gestiune
Funcționar bancar
Agent fiscal
Agent de turism-ghid
Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
Asistent manager unități hoteliere
Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
Cameraman- fotoreporter

Taxa
anuală (lei)
2018-2019
2500
2500
2200
2000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000
2000
2200

Taxe de şcolarizare pentru programele de studii psihopedagogice Nivel I și Nivel II
valabile în anul universitar 2018 - 2019
TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică – MONOSPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea taxei
Transa I, sem. I, anul I
Transa II, sem. II, anul I
Transa III, sem. I, anul II
Transa IV, sem. II, anul II
Transa V, sem. I, anul III
Transa VI, sem. II, anul III
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
200 lei
200 lei
1600 lei

TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică - DUBLA SPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea taxei
Transa I, sem. I, anul I
Transa II, sem. II, anul I
Transa III, sem. I, anul II
Transa IV, sem. II, anul II
Transa V, sem. I, anul III
Transa VI, sem. II, anul III
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
1800 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - MONOSPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea taxei
Taxa înscriere
Taxa înmatriculare
Transa I
Transa II
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
100 lei
100 lei
800 lei
800 lei
1800 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – DUBLĂ SPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea taxei
Taxa înscriere
Taxa înmatriculare
Transa I
Transa II
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
100 lei
100 lei
900 lei
900 lei
2000lei

TAXE pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL II
(aprofundare) pentru profesia didactică, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea taxei
Transa I, sem. I, anul I
Transa II, sem. II, anul I
Transa III, sem. I, anul II
Transa IV, sem. II, anul II
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
400 lei
400 lei
300 lei
300 lei
1400 lei

TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru profesia didactică ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea taxei
Taxa înscriere
Taxa înmatriculare
Transa I
Transa II
TOTAL

Valoarea taxei / tranșă
100 lei
100 lei
700 lei
700 lei
1600 lei

ALTE TAXE
valabile în anul universitar 2018 – 2019
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
2 Taxă an de graţie (an refacere)
Prima reînmatriculare
3 A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
4 Examen de diferenta şi examene creditate

5

Pentru refacere an terminal, în cazul în care nu mai poate beneficia de an de grație și mai are de
promovat maxim 20 p.c.

6 Refacerea lucrarilor de laborator (2h)
7 Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la o facultate la alta
8
facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la alta
9 Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
10 Eliberare copii acte din arhivă
11 Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
12 Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de la specializări
13
acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate care
14
au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții din alte universitați care se înscriu individual.
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate care
15
au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de un an de la absolvire
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate care
16
au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de doi ani de la absolvire
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate care
17
au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de trei ani de la absolvire
18 Duplicat diploma / certificat
19 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
20 Duplicat adeverință de finalizare a studiilor
21 Duplicat carnet de student
22 Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor universităţi
23 Taxă eliberare programe analitice
24 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I
25 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II
26 Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să funcționeze provizoriu
27 Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei
28 Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă
Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim doi ani de la susţinerea
29
examenului de finalizare
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului de
30
formare psihopedagogică Nivelul I
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului de
31
formare psihopedagogică Nivelul II
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului de
32
absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului de
33
absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II
Taxă efectuare stagiu de practică pedagogică(cf. Ordinului MEN nr. 3619/26.04.2018)
34 Algoritm de calcul: valoare taxă disciplină=valoare taxă punct de credit x număr de credite alocate
disciplinei

Valoarea taxei (lei)
2018-2019
100/100
200 înscriere şi
40 pt. fiecare p.c.
nepromovat
250
500
750
100
taxă de reînmatriculare
cf.pct. 3 şi 40 lei pentru
fiecare p.c. nepromovat
50
150
150
250
15/pagina
300
600
300
1500
400
700
1000
500
200
200
100
100
300/an universitar
350
200
Minim 500
100
100
300
200
200
200
200
160

Anexa 4

CONTRACT DE STUDII
Nr. (Acronim facultate/ nr. contract din registrul facultatii/ nr. dosar admitere/ 2018
PREAMBUL
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011, al prevederilor O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările
și completările ulterioare, ale dispozițiilor art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, coroborat cu Hotărârea Senatului
Universității din Pitești nr. ............................. privind taxele de admitere, de înmatriculare, de școlarizare și finalizare a studiilor
pentru anul universitar 2018-2019, intervine prezentul CONTRACT DE STUDII.
PĂRȚILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA din PITEŞTI, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș, tel: +40.348.453.102, fax
+40.348.453.123, adresă web www.upit.ro, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, având funcția de Rector,
denumită în continuare în conținutul c ontractului UNIVERSITATEA
și
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…., județ (sector)……….......……, legitimat cu C.I. seria ..… nr…….....……, CNP .........................................
eliberat
de
…………………
la
data
de
………….......,
în
calitate
de
cursant
la
Facultatea
..........................................................................................................…….., programul de studii postuniversitare de CONVERSIE
profesională, specializarea ……………………….………................................., regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă,
denumit(ă) în continuare CURSANT*,
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităților curriculare şi extracurriculare în campusul universitar și
reglementează raporturile dintre UNIVERSITATE şi CURSANT, cu precizarea drepturilor şi obligațiilor părților semnatare, în
concordanță cu legislația aplicabilă în mat erie.
DURATA CONTRACTULUI
Art.2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare, așa cum este prevăzută în actele normativ e
în vigoare, începând cu anul universitar 2018-2019.
VALOAREA CONTRACTULUI ȘI FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Art.3. Cuantumul și modalitatea de plată a taxei de studiu se stabilesc anual de către Consiliul de administrație, pe baza propuneri lor
facultăților, fiind aprobate de Senatul Universitar, în conformitate cu prevederile legale, în funcție de costurile specifice școlarizării,
care sunt angajate de către Universitate la începutul fiecărui an universitar.
Art.4. În funcție de modul în care sunt acoperite costurile de școlarizare, studiile postuniversitare de conversie profesională (conform
Ordinului nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ) pot fi cu finanțare din fonduri europene, în regim cu taxă sau cu
finanțare din alte surse.
Art.5. Ocuparea locurilor finanțate din fonduri europene sau cu finanțare din alte surse se face anual, în funcție de performanțele
individuale ale cursanților, considerate după cum urmează:
a) Pentru cursanții admiși în anul I de studii, prin poziția ocupată în clasamentul descrescător al mediilor examenului de
admitere, conform cu lista definitivă a candidaților declarați admiși, în limita locurilor cu finanțare din fonduri europene sau
cu finanțare din alte surse, acordate fiecărui program de conversie profesională;
b) pentru cursanții din anii superiori, redistribuirea locurilor cu finanțare din fonduri europene sau cu finanțare din alte surse se
face ținând cont de următoarele criterii, respectând ordinea lor (se iau în calcul numai disciplinele obligatorii și disciplinele
opționale din planul de învățământ ):
1. numărul punctelor de credit din anul precedent;
2. media ponderată a anului precedent;
c) la redistribuirea locurilor cu finanțare din fond uri europene sau cu finanțare din alte surse, nu se vor lua în considerare
rezultatele obținute de către cursanți în cadrul sesiunilor extraordinare;
d) în cazul în care, pentru ultimul loc cu finanțare din fonduri europene sau cu finanțare din alte surse ce intră în procedura de
redistribuire, sunt eligibili mai mulți cursanți cu același număr de puncte de credit și aceeași medie ponderată, se va
proceda la departajarea acestora pe baza următoarelor criterii subsidiare în următoarea ordine:
1. media generală a anului anterior;
2. numărul disciplinelor obligatorii şi opționale promovate,
3. în cazul în care egalitatea persistă, consiliul facultății va avea și alte criterii specifice de departajare, prevăzute în
metodologia proprie fiecărei facultăți.
* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

e) locul cu finanțare din fonduri europene sau cu finanțare din alte surse de pe care titularul, din motive personale, solicită să
se retragă după începerea anului universitar, până la data de 21.12.2018, este redistribuit următorului cursant din
clasamentul anului respectiv de studii începând din semestrul al II-lea al anului universitar curent.
Art.6. Cursanții care pierd locurile finanțate din fonduri europene sau din alte surse pot continua studiile cu finanțare pe bază de
taxe.
Art.7. a) Pentru anul universitar 2018-2019 cuantumul taxelor de studii și defalcarea acestora pe tranșe sunt următoarele:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
- prima tranșă 50%
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 19.10.2018
- a doua tranșă 50% - se plătește până la data de 19.02.2019
b) Pentru plata integrală până la data de 19.10.2018 cursantul beneficiază de o reducere de 5%.
c) Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus duce la suspendarea calității de cursant până la
achitarea taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un cursant nu poate susține evaluările și nu se
poate înscrie în anul academic următor.
d) Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv (30.09.2019), conduce la exmatricularea cursantului.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.8. Drepturile şi obligațiile părților contractante decurg din legislația în vigoare, din Carta Universitară, precum și din reg ulamentele
specifice Universității din Pitești;
Art.9. Drepturile şi obligații le Universității din Pitești
a) Rectorul Universității din Pitești are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care cursantul îşi respectă toate îndatoririle;
b) Universitatea se obligă să asigure condițiile materiale şi logistice de derulare a activităților didactice conform planurilor de
învățământ;
c) Universitatea se obligă să facă publice pe site-ul www.upit.ro toate informațiile utile cursanților în desfășurarea activităților
profesionale (regulamente, proceduri, metodologii etc.);
d) Universitatea stabilește şi aplică sistemul de evaluare a cunoștințelor, condițiile necesare de promovare şi de întrerupere
medicală sau din alte motive a studiilor;
e) Rectorul Universității are obligația de a asigura condițiile de exercitare a drepturilor cursantului, în concordanță cu legislația în
vigoare;
f) Universitatea stabilește facilitățile la care cursantul cu taxă are acces pe baza taxei achitate, precum și modul de acces la
facilitățile şi la activitățile din campusul universitar;
g) Universitatea aprobă, prin conducerea facultăților, cererile de retragere în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la înregistrare.
Răspunsurile la cererile de retragere vor fi comunicate solicitanților de către secretariatele facultăților.
h) În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de exmatriculare a cursantului, Universitatea comunică prin secretariatul facultății
această decizie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la ultimul domiciliu declarat al cursantului și
păstrează la nivelul facultății un exemplar din corespondența cu acesta.
Art.10. Drepturile şi obligațiile cursantului
a) Calitatea de cursant se dobândește prin înmatriculare în urma examenului de admitere şi se redobândește anual prin FIŞA DE
ÎNSCRIERE şi semnarea ANEXEI anuale a Contractului de Studii.
b) Pentru cursanții cu taxă, menținerea calității de cursant este condiționată de achitarea taxei de școlarizare conform
reglementărilor Senatului universității (https://www.upit.ro/ro/senat/documente-universitate/regulamente-senat-2016-2020).
c) Cursantul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activități didactice suplimentare organizate
la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului Universității din Pitești.
d) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică, având acces la toate serviciile legate de procesul de învățăm ânt
sau de activitate sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră.
e) Cursantul are dreptul să solicite Universității din Pitești întreruperea studiilor din alte motive decât cele medicale.
f) Cursantul are dreptul să participe prin liberă exprimare a opiniilor la evaluarea activității pentru disciplinele frecventate,
respectând reglementările Senatului Universității.
g) Cursantul se obligă ca în derularea activităților curriculare şi extracurriculare să se încadreze în reglementările legislației în
vigoare şi cele specifice Universității din Pitești.
h) Cursantul se obligă să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoștințelor, acordarea creditelor transferabile şi de
certificare a examinărilor; nerespectarea acestei obligații se va sancționa cu exmatricularea cursantului.
i) Cursantul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale
Universității din Pitești.
j) Cursantul are obligația să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spațiile de învățământ, cămine, cantine, bibli oteci
etc, şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va
recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare.
k) Cursantul se obligă să completeze și să semneze în fiecare an universitar Fișa de înscriere și anexa la Contractul de studii
cuprinzând disciplinele pe care cursantul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
l) Cursantul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe parcur sul
anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

REGIMUL TAXELOR ȘI CONDIŢIILE DE RAMBURSARE A TAXEI DE STUDII
Art. 11. Retragerea cursantului de la studii se realizează în baza cererii acestuia, avizată de către Decanul facultății și aprobată d e
către Rector.
Art. 12. Având în vedere angajarea cheltuielilor de către Universitate la începutul fiecărui an universitar, taxele plătite de un cursant
în regim cu taxă nu se returnează, excepție făcând următoarele situații:
a) Cursantul anului I, declarat admis în regim cu taxă, care solicită retragerea de la studii printr-o cerere scrisă şi înregistrată la
secretariatul Facultății în intervalul scurs de la semnarea contractului până la data de 30.09.2018, are dreptul la restituir ea
integrală a taxei de școlarizare.
b) Cursantul din an superior, înmatriculat cu taxă, care solicită retragerea anterior începerii anului universitar (până la data de
30.09.2018), poate beneficia de rambursarea integrală a taxei de școlarizare plătite în avans.
c) Cursantul care a achitat integral taxa la începutul anului universitar și care trece din regim cu taxă în regim fără taxă în timpul anului
universitar, poate solicita restituirea tranșei a II-a din taxa de școlarizare aferentă semestrului al II-lea (50%), până la data de
30.09.2019.
d) Cursantul care a achitat integral taxa la începutul anului universitar și care din motive personale solicită să se retragă pe parcursul
semestrului I, are dreptul la returnarea a 50% din taxa de studii (tranșa aferentă semestrului al II -lea), ținând cont și de prevederile
Art. 3 al prezentului Contract.
e) Nu fac obiectul restituirii taxele prilejuite de înscrierea la concursul de admitere și înmatricularea în urma rezultatelor concursului
de admitere. Excepție fac programele de studii care nu îndeplinesc valoarea minimă aprobată de Departamentele de specialitate
a numărului de cursanți înmatriculați în anul I pentru a fi derulate în anul universitar 2018-2019; candidaților care s-au înscris
pentru un astfel de program și nu au avut și altă opțiune în oferta facultății, li se va restitui taxa de înmatriculare.
f) În toate situațiile menționate, restituirea de sume reprezentând taxe de școlarizare se va realiza numai la cerere, ulterior
retragerii. Cererile de restituire a taxelor de școlarizare se înregistrează la registratura Universității din Pitești împreună cu documentele
justificative care atestă plata taxei (chitanță sau ordin de plată).
g) Universitatea din Pitești rambursează taxa de școlarizare (parțială sau totală, după caz), în 30 de zile din momentul înregistrării
cererii.
Art.13. Cursanților înmatriculați în anul universitar curent pe locuri cu taxă, care, din motive personale, solicită să se retragă de la studii
după începerea anului universitar, li se eliberează dosarul personal numai după întocmirea fișei de lichidare.
Cursantului care solicită retragerea de la studii și nu achită sumele stabilite conform aliniatelor a) și b) de mai jos, i se va întocmi fișa
de lichidare în care se va consemna suma datorată către Universitate și i se va elibera dosarul personal. Suma datorată poate fi
achitată în contul Universității până la data de 30.09.2019. În cazul neachitării sumei datorate în termenul prevăzut, Universitatea își
rezervă dreptul să acționeze în instanță pentru recuperarea ei.
a) când retragerea se solicită până la începerea celui de al doilea semestru (18.02.2019) , cursantul datorează 50% din taxa anuală
de studii, respectiv taxa aferentă pentru primul semestru al anului universitar.
b) când retragerea se solicită după începerea semestrului al II-lea, retragerea este condiționată de plata integrală (100%) a taxei de
studii;
Art. 14. La reînmatriculare, cursantul va achita odată cu taxa de reînmatriculare eventualul debit restant din anii universitari anteriori
în care a urmat programele de studii din cadrul Universității din Pitești şi prima tranșă a taxei de școlarizare a anului universitar în
care se realizează reînmatricularea.
Art. 16. În cazul întreruperii studiilor, cursantul are obligația ca, la reluarea acestora, să îndepli nească cerințele rezultate în urma
actualizării planurilor de învățământ, inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de școlarizare datorate de c ătre cursantul
înmatriculat în regim cu taxă care solicită întreruperea studiilor se determină după cum urmează:
- dacă cererea de întrerupere este înregistrată pe parcursul semestrului I al anului universitar, va datora 50% din taxa de
școlarizare anuală.
- dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar, va datora toată
taxa de școlarizare anuală.
Art. 17. Cu ocazia concursului de admitere, ca urmare a retragerii unor candidați inițial admiși pe locurile cu finanțare din fonduri
europene sau cu finanțare din alte surse sau ca urmare a suplimentării locurilor respective, candidații trecuți prin redistribuire de pe
locurile cu taxă pe locurile fără taxă au dreptul la restituirea taxei sau fracțiunii de taxă achitate la confirmarea locului . Un loc se
consideră confirmat dacă, cursantul achită în avans cel puțin prima tranșă a taxei de școlarizare și semnează contractul de studii.
Restituirea taxei se face pe baza unei cereri depuse la Facultate, în termenul de prescripție de 3 ani de la data plății taxe i.
Art. 18. La trecerea de pe loc fără taxă pe loc cu taxă, cursantul înmatriculat în an superior, după caz, care a avut un parcurs normal,
fără întrerupere a studiilor, va achita taxa aferentă promoției lui.
ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.19. a) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data încetării trebuie executate în
condițiile contractuale.
b) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către cursant. În acest caz, Universitatea
este îndreptățită la plata de către cursant a debitelor acumulate și la plata unor daune materiale dacă se constată că Univer sitatea
este prejudiciată în interesele sale patrimoniale sau financiare, conform regulamentelor si procedurilor de interes pentru cursanți
publicate la adresa www.upit.ro.
c) Contractul încetează de drept în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii sau este exmatriculat.
d) Orice îngăduință din partea Universității nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauz ele de exmatriculare și pactele comisorii
stipulate.

* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

ALTE CLAUZE
Art.20. Cursantul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație, absolventul
declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui termen implică o taxă de
arhivare.
Art.22. Nerespectarea de către cursant a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenționarea şi aplicarea
sancțiunilor prevăzute în regulamentele din universitate la propunerea Consiliului Facultății, aprobate de Recto r, sau după caz,
conform legilor în vigoare. Sancționarea aplicată, în funcție de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condițiile în care au fost
săvârșite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile de la data comunicării, la organul de co nducere imediat superior.
Art.23. Actele de studii în original ale cursantului vor rămâne la dosarul personal până la semnarea fișei de lichidare, în condițiile
menționate în contract.
Art.24. În situații litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relațiile cu alți cursanți sau relațiile dintre cursant
şi cadre didactice, atât cursantul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat de către Consiliul Facultății şi Senatul
Universității pentru soluționarea acestora.
Art.25. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale, după caz, prin act adițional, în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4363/06.09.1999 şi specificul Universității din Pitești.
Art. 26. Orice modificare a prezentelor clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la regimul taxelor de studiu, se va realiza prin
act adițional însușit și semnat de părți.
Art.27. Prezentul contract se completează anual cu o anexă, parte integrantă a contractului de studii, cuprinzând disciplinele pe care
cursantul se obligă să le urmeze în cursul respectivului an universitar.
Prezentul contract se încheie astăzi ………….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi își păstrează
valabilitatea pe perioada cât contractantul este cursant al Universității din Pitești.

RECTOR,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
...............................................
.…………………………………..................
...............................................

DECAN,

CURSANT,

……………………………....................
……………………………....................

* Consultați politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privindprotectia-datelor-cu-caracter-personal

Anexa 5

ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL DE STUDII
nr. ……........ din …………........

Incheiat între:
1. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI cu sediul în Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Arges, telefon: 0348/453.102, fax:
0348/453.123, cod postal 110040, cod fiscal 4122183, reprezentată legal de Rector - conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan,
în calitate de furnizor de formare profesională, şi Facultatea de ..................................................................., reprezentată de
Decan ..........................................................................,
și
2. …………………………………….................….., cadru didactic la …..........………........................................…………, domiciliat
în ...........................................................……………………….....................….........…….., identificat cu BI/CI seria ….… nr
........……….., CNP ……………………………........……, eliberat de ……………....................................... la data de …....………..,
în
calitate
de
beneficiar
al
programului
de
conversie
profesională
în
specializarea
…..........................................….................……
Programul de conversie profesională în specializarea ......................................................................................... se organizează
în regim cu taxă, iar aceasta este în valoare de ......................... lei/an/cursant. Plata taxei se efectuează eşalonat, în
următoarele tranşe:
Taxă studii
Data plății
Valoare (lei)
ă
50%
- prima tranș
- se plătește la înmatriculare în anul I, iar pentru anii superiori până la data de 19.10.2018
- a doua tranșă 50%
- se plătește până la data de 19.02.2019
Pentru plata integrală până la data de 19.10.2018 studentul beneficiază de o reducere de 5%.
Neplata taxei de școlarizare în acord cu termenele menționate mai sus, duce la suspendarea calității de student, până la
achitarea taxelor restante. În cazul neachitării la zi a taxelor de școlarizare, un student nu poate susține examenele şi nu se
poate înscrie în anul academic următor.
Neplata taxelor până la finalizarea anului academic respectiv, conduce la exmatricularea studentului(ei).
Art.12 m) Studentul are obligația parcurgerii disciplinelor opționale alese de el, cuprinse în anexa la Contractul de studii, pe
parcursul anului universitar pentru care s-a încheiat respectiva anexă.
Art.21. În termen de maximum 2 (doi) ani de la susținerea și promovarea examenului de licență / diplomă / disertație,
absolventul declarat admis își poate ridica diploma de la Biroul Acte de studii din cadrul rectoratului. Depășirea acestui te rmen
implică achitarea unei taxe de arhivare.
Prezentul act adițional devine parte integrantă din contractul de studii și a fost încheiat pentru anul universitar 2018 -2019.
Încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară a contractului.

FURNIZOR,

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing.
Dumitru CHIRLEȘAN

DECAN,
Prof. / conf. univ. dr.
................................................

BENEFICIAR,

…………………………………………....
(numele și prenumele)

Anexa 6
Lista locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă rămase neocupate (pentru studii
universitare de licență, master), redistribuite către candidați români sau cetățeni ai statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene conform adresei MEN nr. 10476/17.09.2018
Locuri distribuite pentru
programele de licență
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

Locuri distribuite
pentru programele de
masterat
Locuri
Locuri
rămase
ocupate
neocupate
0
2
1
0
0
1
3
0

Facultatea

Locuri
ocupate

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Facultatea de Științe Economice și Drept
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
TOTAL

3
1
0
3

Locuri
rămase
neocupate
2
1
1
0

14

10

4

8

9
30

2
16

2
10

4
15

Propunem următoarea redistribuire a locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă pentru anul
universitar 2018-2019 către candidați români:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Facultatea
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Facultatea de Științe Economice și Drept
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Locuri redistribuite
pentru programele de
licență
2
1
1
0

Locuri redistribuite
pentru programele de
masterat
2
0
1
0

10

8

2

4

Anexa 7
Lista privind realocarea granturilor de studii pentru candidați care au absolvit un liceu din mediul rural
pentru programele universitare de licență în anul universitar 2018 - 2019
În urma analizei modului de ocupare a granturilor de studii pentru candidații care au absolvit un liceu din
mediul rural pentru programele de studii universitare de licență, a rezultat următoarea situație:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Facultatea
Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică
Facultate de Mecanică și Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Facultatea de Științe Economice și Drept
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Total

Granturi
atribuite
4
4
3
6

Granturi
ocupate
4
4
3
6

Granturi
neocupate
0
0
0
0

8

7

1

3
28

1
25

2
3

Având în vedere solicitarea Facultății de Mecanică și Tehnologie și a Facultății de Științe, Educație Fizică
și Informatică care au candidați ce au absolvit un liceu din mediul rural înmatriculați la programe de studii de
licență, propunem următoarea redistribuire a granturilor:
Nr
crt
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Facultatea
Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică
Facultate de Mecanică și Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Facultatea de Științe Economice și Drept
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Total

Granturi
atribuite
4
6
3
6

Granturi
ocupate
5
6
3
6

Granturi
neocupate
0
0
0
0

7

7

0

2
28

1
28

0
0

Precizăm că înmatricularea studenților la programele de studii de licență se va face respectând limita
capacității de școlarizare stabilită de ARACIS, conform art. 138, alin. (5) din Legea Educației Naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 8
Lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de studii universitare de master din
cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 2018-2019
Nr.
crt.

Facultatea

1.

Matematică

2.

3.

Domeniul de
studii
universitare de
master

Informatică

Facultatea
de Ştiinţe,
Educaţie
Fizică şi
Informatică

4.
5.

Ştiinţa mediului

Ştiinţe
inginereşti
aplicate
Biologie

Ştiinţa sportului
şi educaţiei fizice

6.

Ingineria
autovehiculelor

7.

Facultatea
de Mecanică
şi Tehnologie
Inginerie
industrială

8.

9.
10.

11.

Facultatea
de
Electronică,
Comunicaţii
şi
Calculatoare

Inginerie şi
management
Inginerie
electrică
Inginerie
electronică,
telecomunicaţii
şi tehnologii
informaţionale

12.

Ştiinţe ale
comunicării

13.

Asistenţă socială

14.

15.

Facultatea
de Ştiinţe ale
Educaţiei,
Ştiinţe
Sociale şi
Psihologie

Psihologie

Ştiinţe ale
educaţiei

Denumirea
programului de
studii universitare
de master
Matematică
aplicată
Matematică
didactică
Modelarea,
proiectarea şi
managementul
sistemelor software
Tehnici avansate
pentru prelucrarea
informaţiei
Monitorizarea şi
protecţia mediului
(interdisciplinar cu
domeniile:
Horticultură şi
Biologie)
Materiale şi
tehnologii nucleare
Biologie medicală
Activităţi motrice
curriculare şi
extracurriculare
Kinetoterapia la
persoanele cu
dizabilităţi
Organizare şi
conducere în sport
Performanţă în
sport
Concepţia şi
managementul
proiectării
automobilului
Ingineria
automobilelor
pentru o mobilitate
durabilă
Ingineria şi
managementul
fabricaţiei
produselor
Ştiinţa şi tehnologia
materialelor
(interdisciplinar cu
domeniile:
Ingineria
autovehiculelor.
Chimie)
Managementul
logisticii
Sisteme de
conversie a energiei
Inginerie
electronică şi
sisteme inteligente
Sisteme electronice
pentru conducerea
proceselor
industriale
Comunicare
organizaţională
Consiliere în
asistenţă socială
Managementul
serviciilor sociale şi
de sănătate
Psihologie clinică evaluare şi
intervenţie
Consiliere
educaţională
Educaţie timpurie
Educaţie timpurie
Educaţie timpurie
Management
educaţional

Locația
geografică

Limba de
predare

Forma de
învățământ

Numărul de
credite de
studiu
transferabile

Piteşti

română

IF

120

Numărul
maxim de
studenți ce
pot fi
școlarizați

Raport
ARACIS
(ultima
evaluare)
5474/20.06.2013

100
Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

6721/09.07.2009

6721/09.07.2009
100
4123/10.07.2014

Piteşti

engleză

IF

120

Piteşti

română

IF

120

50

Piteşti

română

IF

120

50

Piteşti

română

IF

120

100

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

6797/02.09.2013

Piteşti

română

IF

120

6241/22.07.2013

Piteşti

română

IF

120

4611/23.06.2015

8879/06.10.2009
7458/11.12.2008
6241/22.07.2013
8798/11.12.2013

300

7708/05.08.2009
200

Piteşti

engleză

IF

120

Piteşti

română

IF

120

7944/28.07.2011

5474/20.06.2013

150
8879/06.10.2009

Piteşti

franceză

IF

90

Piteşti

română

IF

90

50

7408/12.07.2011

Piteşti

română

IF

120

100

7357/02.12.2015

Piteşti

română

IF

120

4611/23.06.2015
250

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

6667/20.10.2015

50

8032/03.08.2010
6185/22.07.2013

150
Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Alexandria
Piteşti
Râmnicu
Vâlcea

română
română

IF
IF

120
120

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

6241/22.07.2013

50

7408/12.07.2011
5166/15.07.2015

200

5166/15.07.2015
7408/12.07.2011
5166/15.07.2015
5808/26.05.2010

Nr.
crt.

Facultatea

16.

17.

18.

19.

Domeniul de
studii
universitare de
master

Filologie

Facultatea
de Teologie,
Litere,
Istorie şi
Arte

Istorie

Teologie

Muzică

Denumirea
programului de
studii universitare
de master
Management
educaţional
Limbaje
specializate şi
traducere asistată
de calculator
(Interdisciplinar cu
domeniul
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei)
Tendinţe actuale
ale limbii şi
literaturii române
Traductologie Limba
engleză/Limba
franceză. Traduceri
în context european
Istoria românilor şi
a României în
context european
(secolele XIV-XX)
Apologetică şi
duhovnicie
Ecumenism în noul
context european
Misiune şi slujire
prin limbajul
mimico-gestual
Restaurarea
icoanei, a picturii
murale şi de şevalet
Teologie
sistematică şi
practică. Tendinţe
noi în teologia
românească
Educaţie muzicală
contemporană

Locația
geografică

Limba de
predare

Forma de
învățământ

Numărul de
credite de
studiu
transferabile

Slatina

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Numărul
maxim de
studenți ce
pot fi
școlarizați

Raport
ARACIS
(ultima
evaluare)
5166/15.07.2015

6876/19.12.2014

350
7797/21.12.2015

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

Piteşti

română

IF

120

5474/20.06.2013

Piteşti

română

IF

120

5474/20.06.2013

Piteşti

română

IF

120

6721/09.07.2009

Piteşti

română

IF

120

5429/20.06.2013

Piteşti

română

IF

120

5474/20.06.2013

Piteşti

română

IF

120

5626/07.10.2014

50

5472/28.07.2008

250

50

7408/12.07.2011

Anexa 9
Lista programelor de studii universitare de master înscrise în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente în anul universitar 2018 -2019

Nr.
crt.

Facultatea

1.
2.
3.

Domeniul de studii
universitare de master
Matematică

Informatică

4.
Facultatea de
5.

6.
7.

Științe, Educație Fizică și
Informatică

Ştiinţe inginereşti aplicate
Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

8.
9.
10.
11.

Ingineria autovehiculelor

12.
13.

Ştiinţa mediului

Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

14.

Inginerie industrială

15.
16.
17.
18.

Inginerie şi management
Inginerie electrică
Inginerie electronică,
telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale
Ştiinţe ale comunicării

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie

Asistenţă socială

Ştiinţe ale educaţiei
Istorie

Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie şi Arte

Teologie

Denumirea calificării

Denumirea programului de studii
universitare de master

Matematică aplicată
Matematică didactică
Modelarea, proiectarea şi managementul
sistemelor software
Tehnici avansate pentru prelucrarea
informaţiei
Monitorizarea şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi
Biologie)
Materiale şi tehnologii nucleare
Activităţi motrice curriculare şi
extracurriculare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Organizare şi conducere în sport
Performanţă în sport
Concepţia şi managementul proiectării
automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate
durabilă
Ingineria şi managementul fabricaţiei
produselor
Ştiinţa şi tehnologia materialelor
(interdisciplinar cu domeniile: Ingineria
autovehiculelor. Chimie)
Managementul logisticii
Sisteme de conversie a energiei
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice pentru conducerea
proceselor industriale
Comunicare organizaţională
Consiliere în asistenţă socială
Managementul serviciilor sociale şi de
sănătate
Consiliere educaţională
Educaţie timpurie
Management educaţional
Istoria românilor şi a României în context
european (secolele XIV-XX)
Apologetică şi duhovnicie
Ecumenism în noul context european
Misiune şi slujire prin limbajul mimicogestual
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de
şevalet
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi
în teologia românească

Matematică aplicată
Matematică didactică
Modelarea, proiectarea şi managementul
sistemelor software
Tehnici avansate pentru prelucrarea
informaţiei
Monitorizarea şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură
şi Biologie)
Materiale şi tehnologii nucleare
Activităţi motrice curriculare şi
extracurriculare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Organizare şi conducere în sport
Performanţă în sport
Concepţia şi managementul proiectării
automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate
durabilă
Ingineria şi managementul fabricaţiei
produselor
Ştiinţa şi tehnologia materialelor
(interdisciplinar cu domeniile: Ingineria
autovehiculelor. Chimie)
Managementul logisticii
Sisteme de conversie a energiei
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice pentru conducerea
proceselor industriale
Comunicare organizaţională
Consiliere în asistenţă socială
Managementul serviciilor sociale şi de
sănătate
Consiliere educaţională
Educaţie timpurie
Management educaţional
Istoria românilor şi a României în context
european (secolele XIV-XX)
Apologetică şi duhovnicie
Ecumenism în noul context european
Misiune şi slujire prin limbajul mimicogestual
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de
şevalet
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe
noi în teologia românească

Anexa 10
Tarife de cazare pentru perioada semestrelor școlare
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Categorie beneficiar

Chirie loc/lună

Contravaloare
utilităț i/loc/lună*

TOTAL

60

80

140

120

80

200

0

0

0

0

80

80

120

80

200

220

80

300

-

-

60

-

-

20

-

-

200

-

-

300

-

-

-

-

- Studenți români bugetați
- Studenți din țările UE, SEE bugetați
- Studenți români cu taxă
- Studenți din țările UE, SEE cu taxă
- Studenți români orfani de ambii părinți
- Studenți proveniți din casele de copii ori
plasament familial
- Studenți străini bursieri ai statului român
(an pregătitor limba română)
- Studenți bugetați cu părinți cadre didactice
- Studenți străini bursieri ai statului român
- Studenți străini în baza acordurilor
interuniversitare
interdepartamentale,
programe mobilități (Erasmus, Erasmus +)
- Studenți străini necomunitari, pe cont
propriu valutar

Taxă de rezervare loc în cămin pentru
anul universitar 20187.
2019 (se scade din taxa de cazare a lunii
octombrie)
Taxă de rezervare loc în cameră / magazie,
8.
pe perioada vacanței, pentru ocuparea cu
bagaje
2. Tarife cazare cadre didactice
Cazare permanentă în cameră cu mai multe
locuri – cadre didactice
Cazare cu rezervare permanentă – cadre
didactice navetiste
Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre
didactice navetiste
Cazare cadre didactice din sistem, din afara
universității

45 lei / zi /
persoană
60 lei / zi /
persoană

3. Tarife cazări ocazionale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorie beneficiar
Cazare candidați concurs admitere
Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere
Cazare perioada de practică
Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara
universității
Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară
Cazare cameră protocol cu două locuri

TOTAL
40 lei / zi / persoană / loc cazare
30 lei / zi / persoană / loc cazare
Cazare standard conf. elementelor de
la pct. 1 (proporțional cu zilele de practică)
30 lei / zi / persoană / loc cazare
250 lei / lună / persoană / loc cazare
700 lei / lună / cameră

* Energia electrică este contorizată la nivelul fiecărei camere. Consumul până în 60 kw/lună/ cameră este inclus în tariful de cazare, peste
această valoare, contravaloarea consumului suplimentar se achită separat.

4. Preț meniu cantină
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tip meniu
Cartelă preplătită 20 mese/lună
Meniul zilei
A la carte
Cazare cămin studențesc cu demipensiune

PREȚ
200 lei (10 lei/masă)
12 lei/masă
Conform listă prețuri
Tarif cămin + Valoare cartelă – 30 lei
(trei mese gratuite/lună)

