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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.04.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 13.04.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează noua organigramă a Universității din Pitești și se transmite Senatului Universitar
spre aprobare.
Art.2. Având în vedere informarea înregistrată sub nr. 4557/08.04.2016, prezentată de Facultatea de
Științe- Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie se hotărăște ca activitățile didactice
desfășurate în regim de plata cu ora de către cadre didactice asociate, la programul de studiu Asistența
medicală, să fie efectuate în zilele de sâmbătă și/sau dumunică, dacă activitățile clinice ale
declaranților nu permit efectuarea acestora în cursul săptămânii. Se va întocmi o notă de
fundamentare privind reconsiderarea orarului cadrului didactic asociat aprobată de directorul de
departament și decanul facultății, anterior desfășurării activităților.
Art.3. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei, din venituri proprii ale universității, pentru
evaluarea periodică de către ARACIS a programului de studii MARKETING din cadrul Facultății de
Științe Economice.
Art.4. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei, din venituri proprii ale universității, pentru
evaluarea periodică de către ARACIS a programului de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR din
cadrul Facultății de Științe Economice.
Art.5. Se avizează propunerea Facultății de Drept și Științe Administrative de a nu organiza, în anul
universitar 2016-2017, admitere la programul de studii de licență Drept- Filiala Rm. Vâlcea. Se
înaintează spre aprobare Senatului Universitar.
Art.6. Se aprobă organizarea în cadrul Universității din Pitești a examenului de licență pentru
programul de licență Marketing (specializare autorizată provizoriu) , promoția 2016, pentru
absolvenții Facultății de Științe Economice a Universității "AUREL VLAICU" din Arad.
Art.7. Se aprobă solicitarea doamnei prof.univ.dr. Maria Constantinescu de a se afilia la Școala
Doctorală a Universității din Craiova în domeniul de studii universitare de doctorat Sociologie.
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Art.8. Se aprobă schimbarea conducătorului de doctorat al doctorandei Cărăbăneanu Luciana de la
prof.univ.dr. Luminița State la prof.univ.dr. Horia Georgescu în cadrul Școlii Doctorale în domeniul
Informatică.
Art.9. Se avizează modificarea încadrării din funcția de prep. univ.drd. pe perioadă determinată în as.
univ. dr. pe perioadă nedeterminată doamnei Iancu Olivia de la Departamentul de Arte- Facultatea de
Teologie Ortodoxă care a obținut titlul de doctor în domeniul Muzică. Se transmite spre aprobare
Senatului Universitar.
Art.10. Se aprobă decontarea sumei de 191,99 lei reprezentând cheltuieli cu achiziția de piese de
schimb pentru reparația instalației de fertirigare din sera de la Ștefănești.
Art.11. Se aprobă achiziția testelor necesare studenților de la specializarea Psihologie- Facultatea de
Științe Socio-Umane. Valoare achiziție=19321 lei, din venituri extrabugetare realizate în urma
susținerii licenței cu absolvenții specializărilor Psihologie și Terapie Ocupațională de la Universitatea
din Bacău.
Art.12. Se aprobă achiziția de materiale și echipamente specifice laboratorului de energii regenerabile
din cadrul Facultății de Științe din bugetul proiectului "Hidroizolație solară". Valoare
achiziție=43911,17 lei.
Art.13. Se aprobă solicitarea doamnei Nicolae Marie Jeane, absolventă a Facultății de Marketing și
Afaceri Internaționale a Universității Spiru Haret, promoția 2011, de a susține examenul de licență la
Facultatea de Științe Economice a Universității din Pitești, în sesiunea iulie 2016.
Art.14. Având în vedere că în perioada 20-22.04.2016 se desfășoară la Universitatea din Craiova faza
națională a Concursului Profesional Studențesc "Să cunoaștem Mecatronica și Robotica" la care
participă și reprezentanți ai Universității din Pitești, se aprobă suportarea din fonduri proprii ale
universității a cheltuielilor de transport realizat cu trei autoturisme personale.
La acest concurs se deplasează 6 studenți și 3 cadre didactice din cadrul Facultății de Calculatoare,
Electronică și Comunicații.

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