
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 24 din data 21.01.2019

cu privire la derogarea de la art. 2.11 din “Procedura de lucru pentru echivalarea situației școlare a

studenților” pentru actuala sesiune de examene

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Naţionale, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei

Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 21.01.2019,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea solicitării 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.

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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