
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 207 din data 26 noiembrie 2014 

 

cu privire la completarea Regulamentului  privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 

conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

 

 

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 26.11.2014,  

 

Hotărăşte: 
 

 
Art. 1 Completarea Regulamentului  privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prin introducerea unui nou  

aliniat (alin. 3), la art. 5, cu privire la practica pedagogică pentru programele de conversie 

profesională, după cum urmează:  

 ”Jumătate din orele alocate de fiecare facultate practicii pedagogice sunt ore care se vor efectua la 

școala de proveniență la disciplina de specialitate pentru care se pregătește prin programul de 

conversie profesională; 

 Jumătate din orele alocate de fiecare facultate practicii pedagogice sunt ore de predare simulată 

incluse în orarul de conversie profesională (susținute în fața colegilor înscriși la programul de 

conversie respectiv). 

 În cazul în care nu există un mentor de practică în unitatea respectivă, se va face dovada că a fost 

asistat metodic de un mentor în domeniul programului de conversie”. 

Art. 2 Iniţiatorii Regulamentului  privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (conf. univ. dr. Mihaela Neacşu 

şi conf. univ. dr. Mihaela Păişi-Lăzărescu) sunt responsabili de efectuarea reviziei. 
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Art. 3 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 
 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 

 

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 


