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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 17.09.2013
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 52 de membri (43 cadre didactice şi 9 studenţi), din
totalul de 62 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 15 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

7.

Aprobarea Metodologiei de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti;
Aprobarea Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti;
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti;
Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat;
Diverse.
Senatul aprobă Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti;
Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
doctorat;
Senatul aprobă o sesiune extraordinară în perioada 18-20.09.2013. Studenţii au dreptul să susţina
maxim 3 (trei) examene nepromovate, cu taxa de 200 lei/examen nepromovat;
Senatul aprobă regulile de trecere a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului
universitar 2012-2013, după cum urmează:
trecerea studentului în anul IV de studiu (pentru programele de studii de licență cu 4 ani) se poate
face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 3 ani, este de cel mult 30;
trecerea studentului în anul III de studiu (pentru programele de studii de licență cu 3 ani) se poate
face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 2 ani, este de cel mult 25;
trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul se poate face în condițiile acumulării a minim 35
credite, din totalul de 60 aferente anului respectiv. Acest punct se aplică programelor de studii
universitare de licență și masterat;
Domnul Prorector prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC face o informare privind admiterea 2013;
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Senatul aprobă prelungirea perioadei de admitere (înscriere şi înmatriculare) pâna la data de
26.09.2013;
Senatul aprobă cererea de transfer a studentei Rizea Andra Cătălina, de la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Ştiinţe Economice, program de studii Finanţe şi Bănci, la Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea Finanţe, Bănci şi Contabilitate, programul de studii
Finanţe, Bănci;
Senatul aprobă cererea de transfer a studentei Velcea Elena Gabriela, de la Universitatea
„Transilvania” Braşov, Facultatea de Drept, programul de studii de licenţă Drept, la Universitatea
din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, programul de studii de licenţă Drept;
Senatul aprobă cererea de transfer a studentei Stănică Danusia Andreea, de la Universitatea din
Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii de licenţă Economia Comerţului,
Turismului şi Serviciilor, la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe
Economice, programul de studii de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor;
Senatul aprobă cererea de transfer a studentei Cataramă Loredana Elena, de la Universitatea
Politehnică din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice,
programul de studii de licenţă Ingineria şi Managementul calităţii, la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, programul de studii de licenţă Inginerie Economică
Industrială;
Senatul aprobă cererea de transfer a studentului Mecu Alexandru, de la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, programul de studii de licenţă Tehnologia Construcţiilor de
Maşini, la Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice , programul de studii de licenţă Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
Senatul aprobă prelungirea cu 1 an a contractului individual de muncă, pentru domnul Oprişa Radu,
angajat pe perioadă determinată la Universitatea din Piteşti, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei;
Senatul aprobă Nomenclatorul de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice
din Universitatea din Piteşti;
Senatul aprobă integrarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactiv în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei. Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactiv va fi
integrat în Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei; acesta va primi denumirea Departamentul pentru
Formarea Profesorilor. Activităţilor DPPD vor fi gestionate de către Prodecanul cu activităţi
ştiinţifice lect. univ. dr. Emanuel SOARE, prin înscrierea în fişa postului a noilor atribuţii ce îi revin.
Statul de funcţii echivalent programului de studii psihopedagogice (DPPD) va fi integrat în statul de
funcţii al noului departament, având o coerenţă specifică – conform precizărilor ARACIS. În urma
integrării Senatul a aprobat constituirea a două departamente: Departamentul de Ştiinţe Aplicate şi
Departamentul pentru Formarea Profesorilor;
Senatul aprobă, la propunerea doamnei lect. univ. dr. Mihaela Neacşu, director al Institutului de
Formare şi Performanţă Muntenia, tarifele pentru serviciile de formare continuă, formare
profesională şi formare lingvistică, care se vor derula prin Institutul de Formare şi Performanţă
Muntenia, şi anume:
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A. Tarife pentru serviciile de formare continuă, formare profesională și formare lingvistică
Nr
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire program de formare
continuă/profesională
Formator de formatori
Evaluator de competențe profesionale
Analist programator
Lucrător Comercial
Mecanic Auto
Asistenţa și consilierea socială a copilului în mediul
educaţional
Asistența socială a copilului abuzat, neglijat şi supus la rele
tratamente
Consiliere spirituală
Management Educațional Preuniversitar Performant-on line
Managementul documentării-informării și misiunea
profesorului documentarist
Implementarea legislației Schengen în instituțiile publice
Dreptul afacerilor
Managementul resurselor umane
Aplicații ale masajului în stațiuni balneoclimaterice
Aplicații ale hidrokinetoterapiei în stațiuni balneoclimaterice

Nr.
credite
30

Nr. ore

Cost [LEI]

45
40
3 module x 210 ore
210
150
260

500
500
500/modul
600
500
600

20

180

550

20
90
90

180
276
900

500
1500
2400

30
15
20
30
40

300
150
180
260
300

1000
500
850
600
800

B. ŞCOALA LOGOS de limbi străine
OFERTA 1: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADULŢI
120 ore/modul (săptămânal 2 şedinţe X 2 ore) , 8 LUNI
PREŢ = 2236 LEI / 500 euro
OFERTA 2: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ŞCOLARI
90 ore/modul (săptămânal 2 şedinţe X 1,5 ore) , 8 LUNI
PREŢ = 1800 LEI / 400 euro
OFERTA 3: MODUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU PREŞCOLARI
30 ore/modul (1 oră/săptămână), 8 LUNI
PREŢ= 560 lei/ 125 euro
TESTĂRI
ENGLEZĂ,
FRANCEZĂ,
GERMANĂ,
SPANIOLĂ

18.
19.

20.

TESTĂRI nivel limbă
engleză/franceză/germană/spaniolă
TESTĂRI pentru certificare internatională ECL cu
valabilitate nelimitată, recunoscut in Europa

TARIF
120 Lei
40 Lei (elevi, studenţi)
402 Lei/90 EURO

Senatul aprobă introducerea taxei de 100 lei, pentru eliberarea duplicatului adeverinţei de finalizare
a studiilor;
Discutarea menţinerii calităţii de titular pentru domnul prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA, domnul
prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU, domnul prof. univ. dr. Gheorghe BARBU şi doamna prof.
univ. dr. Luminiţa STATE, pentru anul universitar 2013-2014 se amână pentru următoarea şedinţă
de Senat;
Domnul prof. univ. dr. Gheorghe ŞERBAN prezintă un punct de vedere (depus la secretariatul
Senatului) cu privire la o serie de afirmaţii publice legate de activitatea dumnealui;
3

21.

Doamna contabil şef Lucia Stan face o informare cu privire la situaţia financiară a Universităţii din
Piteşti, în perioada 2012-2013, urmând ca în următoarea şedinţa de Senat, senatorii să prezinte
puncte de vedere şi să facă interpelări.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,

Lect. univ. dr. Monica POPESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
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