
ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nr. 707/20.01.2017

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 20.01.2017

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 20.01.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Avănd în vedere:
 Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti nr. 335 din data 19.12.2016 cu privire la

prelungirea termenului limită de achitare a tranşei a doua din taxa de studii aferentă
anului universitar 2016-2017 până la data de 17.01.2017;

 Tabelul nominal cu studenții restanțieri la achitarea taxei de școlarizare la data de 17.01.2017
întocmit de către conducerea facultăților din structura Universităţii din Piteşti,

Consiliul de Administrație aprobă suspendarea calității de student pentru toți studenții restanțieri la
achitarea taxei de școlarizare la data de 17.01.2017.
Aceasta poate fi redobândită, cu acordul decanului facultății, în momentul în care studentul
prezintă o cerere în acest scop însoțită și de dovada achitării taxei, în termen de 30 zile de la
emiterea ordinului privind suspendarea calității de student; după această dată, respectiv
20.02.2017, redobândirea calității de student se face doar cu aprobarea Consiliului de
Administrație.

Art.2. Se aprobă inițierea „Consiliului de coordonare cu mediul socio- economic"- asociație nonprofit
cu grupuri de lucru pe domenii. Responsabilii ECTS din facultăți vor intra în dialog cu reprezentanții
instituțiilor partenere pentru a identifica oportunități de corelare a planurilor de învățământ cu cerințele
potențialilor angajatori și standardele ARACIS.

În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul

universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti se va analiza și aviza în ședința din data de
25.01.2017;

 Decalarea termenului final pentru raportarea datelor de cercetare față de calendarul inițial:
25.01.2017, ora 1000.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
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