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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 111 din data 24 iunie 2014

cu privire la contestaţia domnului lect. univ. dr. Tudor PETRESCU la “Procedura privind desfăşurarea
colocviului de admitere în programul de acordare a gradului didactic I”

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa
din 24.06.2014,
Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea propunerilor comisiei nr. 2 (Comisia pentru controlul asigurării calităţii), la contestaţia
depusă la secretariatul Senatului, nr. 102 din 06.03.2014, de către domnul lect. univ. dr. Tudor
PETRESCU, cadru didactic al Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei şi membru în Senatul
Universităţii din Piteşti, cu privire la Procedura privind desfăşurarea colocviului de admitere în
programul de acordare a gradului didactic I, elaborată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.
Comisia nr. 2 propune următoarele:
a. Postarea pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei a listelor finale cu rezultatele
Colocviului de admitere în programul pentru acordarea gradului I, 2014-2016;
b. Realizarea unui audit de către o comisie a Senatului, la D.P.P.D şi la Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei pe problema organizării şi desfăşurării activităţilor privind obţinerea gradelor
didactice; Preşedintele Senatului va constitui o comisie ad-hoc a Senatului;
c. Realizarea unei metodologii la nivel de universitate privind organizarea şi desfăşurarea
tuturor activităţilor în legătură cu obţinerea gradelor didactice de către cadrele didactice din
preuniversitar.

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Jr. Doina Moraru

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

