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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 28.10.2013 
 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 50 de membri (42 cadre didactice şi 8 studenţi), din 
totalul de 60 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 13 studenţi). 

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

 
1. Aprobarea planului de măsuri în vederea întocmirii statelor de funcţii, pentru anul universitar 

2013-2014; 
2. Informare cu privire la vizita EUA; 
3. Diverse. 

 
1. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului lect. univ. dr. Doru CONSTANTIN, de 

la Facultatea de Matematică şi Informatică, pe locul rămas vacant în urma încetării raporturilor de 
muncă cu Universitatea, ca urmare a deciziei de pensionare pentru doamna prof. univ. dr. Luminiţa 
STATE (conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii 
din Piteşti); domnul lect. univ. dr. Doru CONSTANTIN va face parte din Comisia nr. 6 - Comisia 
de Etică şi deontologie universitară a Senatului; 

2. Doamna Prorector, prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU face o prezentare a evaluării 
instituţionale internaţionale a Universităţii din Piteşti, de către echipa EUA. Evaluarea instituţională 
a presupus parcurgerea următoarelor etape:  

- Participarea la seminarul instituţional informativ privind evaluarea EUA 
- Constituirea grupului de autoevaluare şi stabilirea perioadei pentru prima vizită 
- Pregătirea pentru prima vizită: întâlniri cu cadre didactice şi studenţi, redactarea raportului 

de autoevaluare 
- Prima vizită (22-24 mai 2013) 
- Pregătirea vizitei a doua: întâlniri cu cadre didactice şi studenţi, pregătirea documentelor 

solicitate, elaborarea anexelor 
- Vizita a doua (21-24 octombrie 2013) 
- Prezentarea orală a rezultatului evaluării instituţionale (24 octombrie 20139).  

Sunt prezentate punctele forte, punctele slabe şi recomandate cu privire la viziunea, misiunea şi 
profilul universităţii, la strategie  şi guvernanţă, la predare şi învăţare, la cercetarea ştiinţifică, la 
serviciile către societate, la cultura calităţii, la internaţionalizare. 
Etapele următoare presupun întocmirea raportului final din partea echipei EUA şi formularea 
observaţiilor, la raportul final. 
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Doamna  Prorector, prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU mulţumeşte tuturor membrilor 
comunităţii academice pentru implicarea în procesul de evaluare instituţională. 

3. Doamna Prorector, prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU prezintă situaţia activităţii de cercetare 
la nivel de universitate, pe facultăţi; 

4. Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, planul de măsuri în vederea reanalizării 
statelor de funcţii, pentru anul universitar 2013-2014: 

- Activităţile didactice de predare de la programele de licenţă şi master, care nu au numărul minim 
de studenţi în formaţiile de studii aprobate de către Senat, se vor norma numai în posturi de 
lector/asistent. Dacă orele sunt în bază posturile se încarcă la 16 ore; 

- Practica de specialitate şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie nu se vor norma; 
- Nu se normează discipline facultative pe domeniul de licenţă (cu exceptia disciplinelor Educaţie 

Fizică şi Sport şi  Limbi străine, în norme de cel mult lector); 
- Grupa de seminar are minim 30 de studenţi,  iar subgrupa 15-20 în funcţie de domeniu, cu excepţia 

programelor supuse evaluării; 
- Se va urmări cuplarea cursurilor, în limitele legii (30% - 60% din disciplinele fundamentale şi de 

domeniu, la programele de licenţă din domeniul fundamental de ştiinţe). 
- Planurile de învăţământ să respecte criteriile minimale ale standardelor ARACIS, referitor la 

numărul minim de ore/săptămână; 
- Scoaterea posturilor la concurs (asistent, lector, conferenţiar) se va face în funcţie de starea 

financiară a departamentului şi numai pentru programele de studii aflate în evaluare ARACIS în 
anul universitar 2013-2014. Nu se constituie posturi la concurs din comenzi de la alte facultăţi; 

- Disciplinele fundamentale comune de la toate programele de studii din Universitatea din Piteşti să 
aibă acelaşi numar de ore de curs, să se desfăşoare în acelaşi semestru al anului universitar, în 
vederea constituirii unor serii de predare de până la 150 de studenţi. 

- Finanţarea orelor de la plata cu ora va fi dimensionată până la încadrarea în cheltuielile bugetare 
ale fiecărei facultăţi; 

- De implementarea acestor măsuri răspund directorii de departament, decanii şi consiliul facultăţii. 
5. Senatul aprobă înfiinţarea a două centre de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare al 

Universităţii din Piteşti: Centrul de cercetare studii literare, lingvistice şi didactice 
contemporane şi Centrul de cercetare asupra imaginarului Text, discurs, comunicare. 
Imagines; 

6. Senatul aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. Ioan DARIDA, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Craiova; 

7. Senatul aprobă solicitarea domnului asist. univ. dr. Dorin GRECU, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Craiova; 

8. Senatul aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Ion POPESCU, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Craiova; 

9. Senatul aprobă transferul domnului lect.univ. dr. Ionuţ Traian MERCEA, de la Departamentul de 
Ştiinţe Aplicate, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, la Departamentul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, din cadrul aceleiaşi facultăţi; 

10. Senatul aprobă prelungirea perioadei de înscriere la doctorat în regim cu taxă, până la 15 noiembrie 
2013; 
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11. Senatul aprobă realizarea unei plachete aniversare şi a unei diplome jubiliare, cu ocazia aniversării a 
195 de ani, de la primele cursuri de inginerie susținute la Universitatea Politehnica București; 

12. Senatul aprobă majorarea capitalului societăţii S.C. UPIT NOUA GENERAŢIE S.R.L. cu suma de 
30.000 lei, precum şi comodarea mijloacelor fixe aferente fiecărui punct de lucru şi comodarea 
spaţiului “Cantina Studenţească”, către S.C. UPIT NOUA GENERAŢIE S.R.L., pentru desfăşurarea 
de activitaţi specifice de cantină, pentru studenţii Universităţii din Piteşti; 

13. Senatul aprobă pentru domnul Piticescu Robert Radu şi doamna Piticescu Roxana, evaluatori 
europeni şi cercetători CSI la INCD - IMNR Bucureşti,  depunerea dosarelor de abilitare, în vederea 
obţinerii conducerii de doctorat în domeniul Ingineria materialelor, din cadrul Universităţii din 
Piteşti. 

 
 
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI, 

                 Lect. univ. dr. Monica POPESCU 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
 


