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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 9 din 07.05.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti
Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 07.05.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Aprobarea menţinerii hotărârii anterioare a Senatului Universităţii din Piteşti (din data de

Art.2
Art.3
Art.4

Art.5

Art.6

Art.7

Art.8

Art.9

25.04.2012) cu privire la funcţionarea programului de studii de licenţă “Kinetoterapie şi
motricitate specială” şi a programului de studii de masterat „Kinetoterapia la persoanele cu
dizabilităţi” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe.
Amânarea aprobării organigramei UPIT pentru o viitoare şedinţă de Senat.
Plachetă omagială personalizată pe fiecare eveniment;
Aprobarea Comisiei de lucru privind modificarea Cartei Universităţii din Piteşti cu următoarea
componenţă:
Preşedinte: Secretar General Senat, lector univ.dr.Monica POPESCU
Membri: - conf.univ.dr Doina IACOMI
- lect.univ.dr.Liliana Cristina SOARE
- prof.univ.dr.Liliana MIHĂILESCU
- prof.univ.dr.Constantin DRĂGHICI
- prof.univ.dr.ing. Dinel POPA
- prof.univ.dr.Eugen CHELARU
Sistarea eliberării diplomei de licenţă d-lui Codreanu I. Ionică, absolvent al Universitatii „Alma
Mater” din Sibiu, declarat admis la examenul de licenţă din sesiunea iulie 2011, susţinut la
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti;
Sistarea eliberării diplomelor de Master pentru absolvenţii unor programe de studii de licenţă
forma de învţământ I.D., care nu sunt prevăzute în nicio Hotărâre de Guvern de la înfiinţarea
Universităţii „Spiru Haret” şi până în prezent: CHIRCIU IONELA CRISTINA, ILEANA
MAGDALENA, IONEL IULIAN. TOKASIK ODETTA ROXANA, CIUFU IOANA ADRIANA,
BARBU MARIANA; nu li se recunoaşte şcolarizarea făcută la Universitatea din Piteşti, prin
înmatricularea la programe universitare de masterat;
Aprobarea solicitării Universităţii „Aurel Vlaicu”, din Arad Facultatea de Ştiinţe Economice,
privind susţinerea examenului de licenţă la Universitatea din Piteşti, pentru specializarea
Marketing, în sesiunea iulie 2012;
Modificarea art.54, alin.3 din Carta Universităţii din Piteşti, şi a art. 10.2 din „Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti” astfel: Senatul Universităţii se
întruneşte în şedinţă ordinară lunar (prima zi de luni a fiecărei luni) şi ori de câte ori este nevoie
în şedinţe extraordinare;
Scoaterea la concurs a postului de director CSUD.

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

