MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România
Tel./Fax: +40 348 453 142
Nr.:.............. din data de: ..........................

http://www.upit.ro

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 5 din 29.03.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti
Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 29.03.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul

universitar 2012/2013, în baza OM 3.313/2012;
Art.2 Aprobarea Regulamentului pentru alegerea Directorului pentru Consiliul Studiilor Universitare
de Doctorat (CSUD);
Art.3 Modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
Art.4 Încetarea mandatelor de Secretar ştiinţific al Senatului şi de Secretari ştiinţifici ai facultăţilor
începând cu 2 aprilie 2012;
Art.5 Stabilirea următoarei sedinţe de Senat în data de 12 aprilie 2012, ora 14,00; la această şedinţă
domnul Prof. univ. dr. Gheorghe Barbu va prezenta raportul de activitate;
Art.6 Trimiterea unei NOTIFICĂRI constructurului imobilului Casa Universitarilor prin care să-l
oblige la demolarea materialului lemnos construit ilegal de către acesta şi readucerea imobilului
la starea iniţială, aşa cum este prevăzut în documentele de urbanism ale Primăriei Piteşti; de
asemenea, se va înainta o acţiune în instanţă pentru constructorul care a desfăşurat lucrări la Casa
Universitarilor, fără acoperire legală şi se va realiza o dezbatere publică cu întreaga comunitate
academică a Universităţii din Piteşti pentru a se hotărî destinaţia acestui imobil;
Art.7 Organizarea unei licitaţii pentru proiectul scării de acces în corpul aflat în construcţie
(CENTRASINO) din Târgul din Vale nr. 1;
Art.8 Componenţa comisiei de disciplină, ca urmare a sesizării făcute de un grup de studenţi de la
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, pentru analiza faptelor comise de un cadru didactic de la
facultatea menţionată, după cum urmează:
1. Preşedinte: Conf. univ. dr. Brăslaşu Mihai
2. Membru: Lect. univ. dr. Bărbuceanu Mircea
3. Membru: Conf. univ. dr. Ing. Niţu Eduard
4. Membru: Conf. univ. dr. Ing. Iacomi Doina
5. Membru: Lect. univ. dr. Iancu Daniela
Art.9 Componenţa comisiei de disciplină, ca urmare a sesizării făcute de un grup de studenţi de la
Facultatea de Litere, pentru analiza faptelor comise de un cadru didactic de la facultatea
menţionată, după cum urmează:
1. Preşedinte: Prof. univ. dr. Drăghici Constantin
2. Membru: Conf. univ. dr. Georgescu Corina
3. Membru: Lect. univ. dr. Drăghici Andreea
4. Membru: Prof. univ. dr. Mustăţea Alexandrina
5. Membru: Conf. univ. dr. Ciucurel Manuela

Art.10 Aprobarea unor deplasări în străinătate a unor cadre didactice pentru participarea la proiecte
internaţionale ale Universităţii din Piteşti, după cum urmează: Popescu Aurel, Chirleşan
Dumitru, Chirleşan Georgeta, Constantinescu Maria, Despa Nadina;
Art.11 Aprobarea solicitărilor de reducere a taxei de şcolarizare:
a.
Solicitarea d-rei Diaconu Daniela Georgiana, studentă la Facultatea de Litere, studii
universitare de Master, pentru reducerea taxei de şcolarizare a anului universitar
2011/2012, cu 800 lei. Se vor prezenta documente justificative.
b.
Solicitarea d-rei Ciobanu Mariana Corina, studentă la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane,
specializarea Psihologie, pentru reducerea taxei de şcolarizare a anului universitar
2011/2012. Se vor prezenta documente justificative referitoare la venituri realizate de
familie.
Art.12 Aprobarea Metodologiei pentru aprobarea burselor şi subvenţiilor în cadrul proiectului
POSDRU/1.3/G/33310 derulat la Facultatea de Litere: Burse de 490 lei şi subvenţia de 741 lei;
Art.13 Constituirea unei comisii de acordare a unui sprijin financiar de 200 euro (în baza Legii
269/2004) pentru studenţii cu vârsta mai mică de 26 ani, cu venituri sub 150 lei.
1. Prof. univ. dr. Drăghici Constantin – preşedinte
2. Director economic Burtescu Claudia – membru
3. Secretar Şef Universitate Găvan Smaranda – membru
4. Informatician Popescu Dragoş – membru
5. Consilier juridic Moraru Doina – membru
Art.16 Doamna Laura Minca este secretar executiv al Senatului Universităţii din Pitesti.

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

