
ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

Extras din HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 20.07.2016

Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016 ;

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 20.07.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.15. Având în vedere solicitarea formulată de conducerea  Facultății de Educație Fizică și Sport de a
se menționa, în adeverințele de finalizare studii la programele de conversie profesională, mediile pe anii
de școlaritate, sesiunea de susținere și media de promovare a examenului de finalizare a studiilor, se
aprobă eliberarea unei adeverințe suplimentare, semnată de decanul facultății și secretar din care să reiasă
aceste date,  care să însoțească adeverința de finalizare studii inițială.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

20.07.2016

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE
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