SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI
HOTĂRÂREA
Nr. 18 din 28 MAI 2020
În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată,
În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti,
Art. 1. Senatul universitar a validat alegerea președinților şi secretarilor comisiilor de specialitate ale Senatului universitar în conformitate cu
procesele-verbale ale ședințelor comisiilor, după cum urmează:
• Comisia pentru activitatea didactică şi managementul calității
- Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela
- preşedinte
- Stud. Niculae Corina Gabriela
- secretar
• Comisia pentru activități studențești
- Conf. univ. dr. Dulgheru Mirela
- preşedinte
- Stud. Pătrașcu Antonia
- secretar
Art. 2. Senatul universitar a validat concursul pentru funcția de Director General Administrativ al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în
conformitate cu raportul final al concursului înregistrat cu nr.5048/21.05.2020. Candidatul declarat admis este domnul Drăgan Ştefan.
Art. 3. Senatul universitar a aprobat modificarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 2019-2020, la
solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.4938/18.05.2020.
Art. 4. Senatul universitar a aprobat modificarea Anexei 1 (Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai editurii Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti) la Regulamentul de organizare şi funcţionare a editurii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, la solicitarea Consiliului de
Administrație transmisă prin adresa nr.5061/21.05.2020.
Art. 5. Senatul Universitar a aprobat transmiterea cererii de validare a calificării către Autoritatea Naţională pentru Calificări în vederea validării
şi înscrierii în RNCIS a calificării Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry aferente programului de studii de master Chemical
Engineering for Refineries and Petrochemistry de la Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie, conform solicitării Consiliului de
Administrație, transmisă prin adresa nr.5061/21.05.2020.
Art. 6. Senatul Universitar a aprobat transmiterea cererii de validare a calificării către Autoritatea Naţională pentru Calificări în vederea validării
şi înscrierii în RNCIS a calificării Ingineria Designului de Produs aferente programului de studii de licență Ingineria Designului de Produs de
la Facultatea Inginerie Mecanică și Electrică, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.5061/21.05.2020.
Art. 7. Senatul Universitar a fost informat cu privire la conținutul Raportului anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii
activităților de cercetare în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Art. 8. Senatul Universitar a aprobat completarea componenței comisiilor pentru concursul de admitere la studii universitare de licenţă şi
master, sesiunile iulie şi septembrie 2020, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.5264/27.05.2020, după cum
urmează:
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Comisie tehnică admitere licenţă şi master
• Colectivul de cadre didactice
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana
- membru
Conf. univ. dr. Sima Violeta
- membru
Lector univ. dr. Tudorică Bogdan George
- membru
Lector univ. dr. Mihai Valia Maria
- membru
Art. 9. Senatul Universitar a mandatat Consiliul de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești să modifice componența comisiilor
pentru concursul de admitere la studii universitare de licenţă şi master, sesiunile iulie şi septembrie 2020 (aprobată la art. 5 al Hotărârii
Senatului nr.17/22.05.2020 și completată cu prevederile art. 8 al prezentei Hotărâri de Senat) în cazul în care apar situații neprevăzute.
Art. 10. Senatul Universitar a mandatat Consiliul de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești să modifice componența comisiilor
pentru examenele de diplomă, licență și disertație (aprobată la art.2 al Hotărârii Senatului nr.02/30.01.2020 şi a căror valabilitate este
reglementată conform prevederilor art.3 al Hotărârii Senatului nr.02/30.01.2020), în cazul în care apar situații neprevăzute.

PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu
Avizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Marius Bratosin
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