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SPORTULUI

In qedin{a Consiliului de Administrafie din data de
aprobat urmitoarele:

16 iulie 2012, s-au discutat gi s-au

1. Deplasdri ale unor cadre didactice: Cdfu Laura, Dimncea Carmen gi Silvia Boncescu
(Constanfa), Popescu Cristian (USAMV Bucuregti), Iancu Daniela, Drlghici
Andreea(Sighiqoara), Stdnescu Doru Nicolae (Bucuregti), Bizon Nicu, Cazacu Dumitru,
Beloiu Robert, Oproescu Mihai gi qapte studenfi(Antalya), Ipate Florentin (Bruxelles),
Ezechil Liliana gi Langa Claudiu (Bucuregti);

2. Plata a 2500 lei pentru efectuarea unui curs de comunicare la Braqov, in perioada 3-5
august 2012, pentru Olteanu Georgia;

3. Modificarea comisiei de licen{d pentru specializarea Terapie ocupationald din cadrul
Universitiilii ,,Vasile Alecsandri" din Bacdu, cu precizarea ci examenul de finalizare
pentru sesiunea ruLIE 2012, se va desftsura cu aprobarea M.Ed.C.T.S qi a A.R.A.C.I.S.;

4. Plata a jumitate din taxa de inscriere la examenul de licenld de la Universitatea ,,Babeg
Bolyai" din Cluj Napoca (specializarea Ingineria mediului), pentru absolventa Ciobanu
Natalia, din Republica Moldova, care a studiat la Universitatea din Piteqti, ca Bursier al
stafului romdn;
Reducerea taxei de qcolarizare cu 50% pentru studentul Manole Valericd;
Modificarea planului de invdfimdnt de la specializarea Educalie fizicd, qi sportivi,
incepdnd cu anul 1201212013, prin rotirea unei discipline din anul I cu una din anul al II-
lea.;
inliintarea unor cursuri de formare in cadrul Institutului de formare;
Comisia examenului de finalizare a studiilor la specializarea Ingineria transporturilor qi a
traficului din cadrul Universitilii,,Lucian Blaga" din Sibiu;
Repartizarea locurilor subventionate pe facultd{i, pentru programele de masterat din anul
universitar 2012 12013 ;

10. Scoaterea la concurs a dou6 posturi de informatician;
ll.Prelungirea perioadei de inscriere la examenul de admitere din sesiunea IULIE 2012,

pdnd in data de 25 iulie 2012 (inclusiv); 26 iulie 2012 - afisarea rezultatelor; 27-30 iulie
201 2 - inmatriculdri; 3 I iulie 201 2 - afisarea rezultatelor finale. Programele care sustin
probd eliminatorie vor respecta calendarul aprobat inilial;

12. Solicitarea d-lui Vladu Claudiu pentru concediu cu platd in vederea sustinerii examenului
de licentd din sesiunea IULIE 2012;

13. Taxa de 650 lei pentru qcoala de goferi;
14. Desfiintarea Serviciului Informatizare qi trecerea d-lui Smaranda Florin pe postul de

infbrmatician;
15.Raporhrl de analizd qi control a activitSlilor de la Casa Universitarilor prezentat de d-l

prorector, prof.univ.dr.Constantin DRAGHICI;
I6.Ptezentnea situaliilor de qcolaritate semnalate de d-na decan de la Facultatea de $tiinle

Economice, cu privire la absolvenlii Universitilii ,,Alma Mater" din Sibiu, care au
promovat anul I qi al IIJea de studii, intr-un an universitw (2Al0D01l), prin credite
anticipate, Senatului Universitillii din Pitegti, pentru a se lua o decizie referitoare la
dreptul de inscriere a acestora la sesiunea de licen{d din iulie 2012 (lindndu-se cont de
punctul de vedere al M.ELC.T.S. nr.47573/6.07.2012).
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