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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 13 din 16.07.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti
Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 16.07.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Etică a Universității va fi trimis

spre analiză Comisiei nr. 4 (Comisia de Regulamente, Incompatibilităţi şi Dialog Social) şi
Comisiei nr. 6 (Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a Senatului), urmând să fie
prezentat într-o viitoare şedinţă de Senat;
Art.2 Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Cercetare, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Institutului de Formare și Performanță Muntenia, precum şi Planul
strategic pentru cercetare ştiinţifică 2012-2016 vor fi analizate de Comisia nr. 1 (Comisia pentru
Activităţi Ştiinţifice); de asemenea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului
pentru Dezvoltare Sisteme şi Aplicaţii Software să fie trimis spre analiză la Comisia nr. 4
(Comisia de Regulamente, Incompatibilităţi şi Dialog Social);
Art.3 Proiectul de Regulament de organizare şi desfăşurare a alegerilor Comitetelor de cămin
studenţesc şi proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetelor de cămin
studenţesc vor fi analizate de Comisia nr. 4 (Comisia de Regulamente, Incompatibilităţi şi Dialog
Social) şi de Comisia nr. 2 (Comisia pentru Controlul Asigurării Calităţii);
Art.4 Aprobarea constituirii unei comisii ad-hoc, pentru a analiza modificările aduse Regulamentului
de Întocmire a statului de funcții pentru anul universitar 2012/2013. Comisia va avea următoarea
componenţă:
- Preşedinte: prof.univ.dr. Maria CONSTANTINESCU
- Membru: conf.univ.dr. Bogdan NICOLESCU
- Membru: lect.univ.dr. Diana LEFTER
- Membru: conf.univ.dr. Laura CÎŢU
- Membru: lect.univ.dr. Emilia CLIPICI
La această comisie se vor adăuga membrii desemnaţi de Consiliul de Administraţie.
Art.5 Aprobarea, la propunerea Consiliului de Administraţie, repartizării locurilor bugetate pentru
programele de master, după cum urmează:
Facultatea

Buget

Studenti cu diploma
bacalaureat în diaspora
- cu bursă

Studenti cu diploma
bacalaureatîn diaspora
- fără bursă

Facultatea de Ştiinţe

60

1

2

Facultatea de Litere

34

1

1

Facultatea de Mecanică
şi Tehnologie

69

0

1

Facultatea

Facultatea de Electronică
Comunicaţii şi Calculatoare
Facultatea de Teologie
Ortodoxă
Facultatea de Ştiinţe
Economice
Facultatea de Ştiinţe Jurdice
şi Administrative
Facultatea de Edzcaţie Fizică
şi Sport
Facultatea de Matematică
şi Informatică
Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane
Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei
Total

Buget

Studenti cu diploma
bacalaureat în diaspora
- cu bursă

Studenti cu diploma
bacalaureat în diaspora
- fără bursă

39

1

1

34

1

2

39

1

1

23

1

2

26

1

2

32

1

1

22

1

1

22

1

1

400

10

15

Art.6 Este aprobată solicitarea de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% în anul universitar 2011-2012
pentru studentul Manole I. Valerică, masterand la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative;
Art.7 Aprobarea solicitării studentei Ciobanu Natalia (din Republica Moldova care a studiat la
Universitatea din Piteşti ca bursier al statului român) de reducere a taxei de înscriere la examenul
de licenţă de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (specializarea Ingineria Mediului);
Art.8 Aprobarea completării statului de funcţiuni al Departamentul de Ştiinţe, cu orele corespunzatoare
activitatilor desfăşurate cu studenţii străini;
Art.9 Validarea comisiei de licenţă din partea Universităţii din Piteşti pentru programul de studii
Ingineria Transportului şi Trafic, la solicitarea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Componenţa acestei comisii este:
Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU
Membru: prof.univ. dr. ing. Tiberiu MACARIE
Membru: prof.univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Membru: conf.univ. dr. ing. Elena NEAGU
Secretar: S.l. drd. ing. Helene SUSTER
Art.10 Aprobarea solicitării Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, de a modifica planul de învăţământ
pentru anul universitar 2012-2013 astfel: disciplina Evaluare motrică şi somato-funcţională,
prezentă acum în anul I, semestrul al II-lea să treacă în anul II semestrul I, iar locul acesteia să fie
ocupat de disciplina Metodica Jocurilor-Volei;
Art.11 Aprobarea înfiinţării, în colaborare cu Primaria Piteşti, a unei echipe de handbal feminin Sport
Club Municipal Universitatea Piteşti; pentru această colaborare s-a semnat un protocol cu
Primăria Piteşti, ce prevede folosirea noii săli de sport a universităţii;
Art.12 Aprobarea modificării comisiei de licenţă pentru specializarea Terapie ocupaţională din cadrul
Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău, cu precizarea că examenul de finalizare pentru
sesiunea IULIE 2012, se va desfăşura cu aprobarea M.Ed.C.T.S şi a A.R.A.C.I.S; această
comisie va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: conf. univ. dr. Mihaela PĂIŞI
Membru: lect. univ. dr. Claudia IONESCU

-

Membru: lect. univ. dr. Andreea ARSENE
Secretar: asist. dr. Alina VASILE
Art.13 Aprobarea desfiinţării Serviciului Informatizare şi trecerea domnului Florin Smaranda pe postul
de programator 1AS;
Art.14 Procedurile specifice de recunoaştere a perioadelor de studiu şi/sau plasament efectuate de către
studenţi în cadrul programului ERASMUS, vor fi analizate de către Comisia nr. 2 (Comisia
pentru Controlul Asigurării Calităţii) şi Comisia nr. 4 (Comisia de Regulamente,
Incompatibilităţi şi Dialog Social); aceste proceduri vor fi incluse într-un regulament ce va fi
prezentat comisiilor senatului;
Art.15 Senatul aprobă propunerile şi recomandările făcute de către Preşedintele Comisiei de analiză şi
control constituită pentru verificarea activităţilor desfăşurate la imobilul Casa Universitarilor;
Art.16 Aprobarea deplasării a trei cadre didactice la o conferinţă în străinătate la universitatea Macerata,
Italia;
Art.17 Senatul nu aprobă înscrierea la examenul de licenţă a absolvenţilor Universităţii Alma Mater din
Sibiu, promoţia 2012, care au promovat doi ani în unul, la specializările: Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, Management E.C.T.S.M.C., Finanţe Bănci. Doamna
lect.univ.dr. Daniela PÎRVU, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, prezintă situaţiile de
şcolaritate ale absolvenţilor Universităţii Alma Mater din Sibiu, care au promovat anul I şi al IIlea de studii, într-un an universitar (2010/2011) prin credite anticipate, pentru a se lua o decizie
cu privire la dreptul de înscriere a acestora în sesiunea de licenţă din iulie 2012 (ţinându-se cont
de punctul de vedere al M.Ed.C.T.S. nr.47573/06.07.2012).
Art.18 Aprobarea realizării unor acorduri de colaborare între Universitatea din Piteşti şi întreprinderi
mici şi mijlocii în vederea realizării de aplicaţii prin proiecte de cercetare şi transfer tehnologic în
cadrul programelor naţionale;
Art.19 Aprobarea constituirii de comisii la nivel de facultate pentru sustinerea de examene de
definitivat, gradul I şi II în învăţământul preuniversitar, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Nu
este aprobata înfiinţarea unei comisii pe universitate .

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

