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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 21.01.2019
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (30 de cadre didactice şi 11 studenţi), din
totalul de 56 de membri (40 de cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:
1.

Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești ;

2.

Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești;

3.

Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru
programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2019 2020;

4.

Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din
Pitești, în anul universitar 2019-2020;

5.

Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor de doctorat în
cadrul Universității din Pitești;

6.

Aprobarea reviziei Regulamentului privind activitățile profesionale desfășurate î n cadrul studiilor
universitare de doctorat;

7.

Aprobarea Procedurii privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat în
Universitatea din Pitești;

8.

Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat
din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești;

9.

Aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnarea membrilor Consiliului pentru
studiile universitare de doctorat (C.S.U.D) din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești;

10. Aprobarea Metodologiei privind evaluarea internă a performanțelor conducătorilor de doctorat din
școlile doctorale ale Universității din Pitești;
11. Aprobarea Metodologiei de autoevaluare a activităţii din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești;
12. Aprobarea Procedurii privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studențilordoctoranzi;
13. Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC -U, 2019;
14. Aprobarea Planului de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din
Pitești în anul 2019;
15. Aprobarea listei domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale din cadrul Universității
din Pitești ce urmează a fi evaluate periodic de către ARACIS în anul universitar 2018 -2019;

16. Diverse.

1.

Senatul validează alegerea ca membri în Senatul Universității din Pitești a studenților Bădiță Vasile și
Petrian Lorena – Lenuța de la Facultatea de Electronica, Comunicații și Calculatoare, ca urmare a
încetării mandatului de senator al studenților Stoica Ramona și Condurache Alexandru, în urma
acumulării de absenţe nemotivate; studentul Bădiță Vasile va ocupa un loc in Comisia nr. 4 a
Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universității) și studenta Petrian Lorena - Lenuța va
ocupa un loc in Comisia nr. 5 a Senatului (Comisia pentru cartă, coduri și de acordare a titlurilor
onorifice);

2.

Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești a domnului conf. univ. dr.
Daniel ROȘU de la Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, ca urmare a încetării
mandatului de senator al doamnei Liliana MIHĂILESCU, prin pensionare; domnul Daniel ROȘU va
ocupa un loc în Comisia nr. 1 a Senatului (Comisia pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare);

3.

Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești;

4.

Senatul aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești;

5.

Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar
2019-2020;

6.

Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din
Pitești, în anul universitar 2019-2020;

7.

Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și desfă șurarea finalizării studiilor de doctorat în
cadrul Universității din Pitești;

8.

Senatul aprobă revizia Regulamentul privind activitățile profesionale desfășurate în cadrul studiilor
universitare de doctorat;

9.

Senatul aprobă Procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat în
Universitatea din Pitești;

10.

Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor universitare de
doctorat din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești;

11.

Senatul aprobă Metodologia de organizare a alegerilor și desemnarea membrilor Consiliului pentru
studiile universitare de doctorat (C.S.U.D) din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești;

12.

Senatul aprobă Metodologia privind evaluarea internă a performanțelor conducătorilor d e doctorat
din școlile doctorale ale Universității din Pitești;

13.

Senatul aprobă Metodologia de autoevaluare a activităţii din cadrul IOSUD Universitatea din
Pitești;

14.

Senatul aprobă Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a
studenților-doctoranzi;

15.

Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC -U, 2019;

16.

Senatul aprobă Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității
din Pitești în anul 2019;

17.

Senatul aprobă lista domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale din cadrul
Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate periodic de către ARACIS în anul universitar 2018 2019, după cum urmează:

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18.

Denumirea școlii doctorale

Domeniul de studii universitare de doctorat
Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Știința sportului și educației fizice
Matematică
Informatica
Filologie
Biologie
Inginerie industrială
Ingineria materialelor
Inginerie electronică și telecomunicații

Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Educație fizică
Matematică
Informatica
Filologie
Biologie
Interdisciplinară

Senatul aprobă comisiile de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și Tehnologie,
pentru programele de master pe 3 semestre, sesiunea februarie 2019, după cum urmează:
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Programul de studii de master: Managementul logisticii
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Eduard NIȚU
Membri: Ș.l. dr. ing. Ana GAVRILUȚĂ
Ș.l. dr. ing. Nadia BELU
Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA
Membru supleant: Ș.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL
Secretar: Ș.l. dr. ing. Ancuța BĂLTEANU
Data susținerii: 22.02.2019
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Programul de studii de master: Știința și tehnologia materialelor
Președinte: Conf. univ. dr. ch. Gabriela PLĂIAȘU
Membri: Ș.l. dr. fiz. Cătălin DUCU
Ș.l. dr. ch. Magdalena DICU
Ș.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL
Membru supleant: CS III dr. Sorin MOGA
Secretar: CS III Denis NEGREA
Data susținerii: 22.02.2019

19.

Senatul aprobă referatul Departamentului limbă, literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultății de
Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la corectarea unei erori materiale depistate în planurile de
învățământ ale programului de studii de master Istoria românilor și a României în context european
(sec. XIV-XX), promoția 2017-2019, prin recalcularea punctelor de credit pentru anul II, sem. I;

20.

Senatul aprobă înființarea unui post de referent de specialitate în cadrul Centrului pentru relații
internaționale (CpRI), prin suplimentarea cu 1 post în statul de funcții al centrului; cheltuiala
salarială lunară de 4876 lei va fi suportată din taxele încasate de universitate de la studenții
internaționali;

21.

Senatul aprobă cererea doamnei prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana cu privire la prelungirea activității
didactice desfășurate după pensionare în regim de plata cu ora în cadrul Departamentului Educație
Fizică și Sport, Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, în cadrul postului de profesor,
poziția 1;

22.

Senatul aprobă referatul Direcției Secretariat General cu privire la redistribuirea unui post vacant de
secretar din cadrul Facultății de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC) la Colegiului
Terțiar Nonuniversitar;

23.

Senatul aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Laura CÎȚU, director al Departamentului Limbi
străine aplicate, pe baza sesizării unor cadre didactice prestatoare, cu privire la derogarea de la art.
2.11 din Procedura de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților, după cum urmează:
“Studenții care dețin o diplomă de licență anterior obținută pot solicita echivalarea disciplinei
Limba engleză sau Limba franceză pentru semestrele I, respectiv III, ciclul de studii universitare de
licență, în sesiunea de iarnă 2019. Echivalarea se poate face pe baza unei cereri aprobate de către
Decan și înregistrată la sediul facultății și a unei copii de pe suplimentul la diplomă. Secretariatul va
întocmi catalog separat pentru notele astfel recunoscute, care va fi completat de către titularul de
disciplină.”
Această derogare este necesară pentru actuala sesiune de examene, urmând ca, pe baza ei, să se
procedeze la o revizie a procedurii mai sus amintite, în vederea optimizării acesteia în interesul
studentului.

24.

Senatul aprobă ca începând cu data 01.01.12019 să se reactualizeze tarifele pentru plata cu ora
prevăzute în decizia Rectorului cu nr. 286/01.10.2018, pentru cadrele didactice care desfășoară
activități didactice în Universitatea din Pitești, în conformitate cu Legea salarizării nr. 153/201 7, cu
art. 55 din O.U.G. nr. 114/2018 și cu Regulamentul de întocmire a statelor de funcții pentru anul
universitar 2018-2019, (revizia 1).

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

SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

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

