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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 54 din data 30.03.2020
cu privire la corectarea unei erori materiale depistate în planul de învățământ al programului de licență
Sport și Performanță Motrică , pentru ciclurile de studii de licență 2018 -2021și 2019-2022

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, anexa 6, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale
Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din
Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de
19.02.2020, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 30.03.2020,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea referatului Departamentului de Educație Fizică și Sport, din cadrul Facultății de Științe,
Educație Fizică și Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistate în planul de
învățământ al programului de licență Sport și Performanță Motrică, pentru ciclurile de studii de
licență 2018 -2021 și 2019-2022, astfel:
- pentru anul II, sem. III, numărul punctelor de credit a fost corectat de la 31 la 30, în acest sens la
disciplina Fiziologie numărul de puncte de credit alocate a fost redus de la 5 la 4;
- pentru anul III, sem. I, numărul de puncte de credit a fost corectat de la 29 la 30, prin adăugarea
unui punct de credit disciplinei Stagiu de practică în centre de inițiere în sport.
Art. 2 Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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