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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 30.03.2020
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 44 de membri (34 de cadre didactice şi 10
studenţi), din totalul de 51 de membri (38 de cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:

1. Prezentarea Contractului de management încheiat între Rector şi Senatul Universităţii, pentru mandatul
2020-2024;
2. Prezentarea echipei de prorectori pentru mandatul 2020-2024;
3. Validarea rezultatului concursului de selectare a decanilor pentru mandatul 2020-2024;
4. Prezentarea echipei de prodecani pentru mandatul 2020-2024;
5. Aprobarea Raportului privind starea universităţii (2019);
6. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului regional de promovare a
proprietății industriale Argeș - PATLIB Argeș ;
7. Aprobarea Raportului cu privire la activitatea desfășurată de Consiliul Cercetării Științifice în
mandatul 2017-2020;
8. Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității CEAC-U 2020;
9. Aprobarea Planului de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din
Pitești pentru anul 2020;
10. Aprobarea Raportului cu privire la activitatea desfășurată de Comisia de analiză și disciplină a
Universității din Pitești în anul 2019 ;
11. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul
universitar 2018-2019;
12. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – final aprobat de MEC;
13. Aprobarea Raportului privind execuția bugetară și bilanțul anului 2019;
14. 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 2020-2021;
15. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor doctorale și
susținere a tezei de doctorat în cadrul Universității din Pitești în anul universitar 2019-2020;
16. Diverse.

1.

Senatul aprobă Contractul de management încheiat între Rector şi Senatul Universităţii, pentru
mandatul 2020-2024;

2.

Senatul aprobă echipa de prorectori pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:
- Prorector pentru calitatea învăţământului: prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
- Prorector pentru relații internaţionale: conf. univ. dr. Corina Amelia GEORGESCU
- Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare: prof. univ. dr. ing. Adrian Constantin
CLENCI
- Prorector pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic: conf. univ. dr. Ionuţ
Adrian SĂMĂRESCU;

3.

Senatul validează rezultatul concursului de selectare a decanilor pentru mandatul 2020-2024, după
cum urmează:
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică: conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU,
Facultatea de Mecanică și Tehnologie: conf. univ. dr. Alin RIZEA,
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare: conf. univ. dr. Mihai OPROESCU
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie : conf. univ. dr. Claudiu Marius
LANGA,
- Facultatea de Științe Economice și Drept: prof. univ. dr. Daniela PÎRVU,
- Facultatea de teologie, Litere, Istorie și Arte: conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU;
-

4.

Senatul aprobă echipa de prodecani pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:

-

-

-

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică: Prodecan pentru activitatea științifică, relațiile
internaționale și relația cu studenții - lect. univ. dr. Ion Gabriel BRATU și Prodecan pentru calitatea
învățământului - lect. univ. dr. Alina Mihaela TRUȚĂ ,
Facultatea de Mecanică și Tehnologie: Prodecan conf. univ. dr. Ing. Rodica NICULESCU,
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare: Prodecan conf. univ. dr. ing. Laurențiu
Mihai IONESCU,
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie: Prodecan pentru calitatea
învățământului - conf. univ. dr. Loredana Sofia TUDOR și Prodecan pentru activitatea științifică,
relațiile internaționale și relația cu studenții - conf. univ. dr. Delia Rodica DUMINICĂ
Facultatea de Științe Economice și Drept: Prodecan cu cercetarea și relațiile internaționale - conf.
univ. dr. Amalia DUȚU și Prodecan cu activitatea didactică și relații le cu mediul socio - economic conf. univ. dr. Carmen NENU,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte: conf. univ. dr. Valentina Ionela STÂNGĂ;

5.

Senatul aprobă Raportul privind starea universităţii (2019);

6.

Senatul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului regional de promovare a
proprietății industriale Argeș - PATLIB Argeș;

7.

Senatul aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată de Consiliul Cercetării Științifice în
mandatul 2017-2020;

8.

Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității CEAC-U 2020;

9.

Senatul aprobă Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din
Pitești pentru anul 2020;

10. Senatul aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată de Comisia de analiză și disciplină a
Universității din Pitești în anul 2019;
11. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul
universitar 2018-2019;
12. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – final aprobat de MEC;
13. Senatul aprobă Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2019;
14. 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 2020-2021;
15. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor doctorale
și susținere a tezei de doctorat în cadrul Universității din Pitești în anul universitar 2019-2020;
16. Senatul aprobă referatul Departamentului de Științe ale Naturii din cadrul Facu ltății de Științe, Educație
Fizică și Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistate în planul de învățământ al
programului de licență Biologie (anul III), 2019-2020, astfel:
-

menționarea formei de evaluare examen (E) la disciplina Biologie celulară și moleculară ,
modificarea numărului de ore de studiu individual la disciplina Conservarea naturii de la 47 la 51,
menționarea formei de evaluare exame n (E) la disciplina Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor,
modificarea numărului de puncte de credit la disciplina Elaborarea lucrării de licență de la 5 la 4,
astfel încât numărul total de puncte de credit pe semestru să fie 30;

17. Senatul aprobă referatul 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 ;

18. Senatul aprobă înființarea unui nou program de studii de master Artă sacră - Conservare și restaurare
într-un domeniu nou - Arte vizuale - la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, în cadrul
Departamentului de Teologie; de asemenea, Senatul aprobă planul de învățământ aferent acestui nou
program, pentru ciclul universitar 2020-2022, în vederea obținerii acreditării, precum și validarea
calificării și introducerea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a
programului de studii sus menționat;
19. Senatul aprobă cererea doamnei Constantin Florina, absolventă a programului de studii de licență
Economie și Afaceri Internaționale, din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept, Universitatea
din Pitești (promoția 2017), învățământ cu frecvență , cu privire la susținerea examenului de finalizare
studii la Universitatea din Craiova, sesiunea 2020;
20. Senatul aprobă cererea doamnei Bădița Cornelia Mirela, absolventă a programului de studii de licență
Psihologie, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației , Universitatea Spiru Haret,
domeniul Psihologie, forma de învățământ IFR (frecvență redusă), promoția 2016-2019, cu privire la

susținerea examenului de licență la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie, sesiunea 2020.

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

SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

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

