
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 161 din data 26 septembrie 2014 

 

cu privire la funcţionarea programelor de studii pentru anul I 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36  prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa 

din 26.09.2014,  

 

Hotărăşte: 

 
 

Art. 1 Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie cu privire la funcţionarea programelor de studii 

pentru anul I în condiţiile constituirii de formaţii cu număr minim de 30 de studenţi pentru licenţă 

şi 20 de studenţi pentru masterat.  

Art. 2 Modificarea art. 1, lit. a) din Hotărârea Senatului nr. 124/17.07.2014, după cum urmează: 

“Aprobarea funcţionării programelor de studii pentru anul I în condiţiile constituirii de formaţii cu 

număr minim de 30 de studenţi pentru licenţă şi 20 de studenţi pentru. Excepţie fac programele de 

studii acreditate/autorizate de ARACIS cu o cifră mai mică de şcolaritate (măsură cuprinsă în 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pentru anul 

universitar 2014-2015, aprobat în şedinţa Senatului din 6 februarie 2014)”  

Art.3 Modificarea art. 23, lit.f) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere, pentru anul universitar 2014-2015, după cum urmează: 

 „f) în situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor înmatriculaţi 

este mai mic de 30 la licenţă şi 20 la masterat, în anul universitar 2014-2015, după o fundamentare 

financiară prealabilă, nu se organizează şcolarizarea programelor respective; fac excepţie 

programele de licenţă Muzică şi Artă Sacră, precum şi programele de master cu predare în limbi 

străine / internaţionalizate, pentru care numărul minim de studenţi este 15”. 
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Art. 4 În cazul programelor de studii care au un număr mai mic de 30 studenţi (pentru programele de 

studii de licenţă), respectiv 20 (pentru programele de studii de master), candidaţii înmatriculaţi vor 

fi redistribuiţi, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program, conform 

opţiunii, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs; în cadrul 

departamentului/facultăţii au prioritate pentru a fi şcolarizate programele cu număr mai mare de 

studenţi. 

Art. 5  Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 
 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 

 


