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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 28 din 26 NOIEMBRIE 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 aprobat modificarea art.22 din Hotărârea Senatului nr.24/24.09.2020. Astfel, în perioada cuprinsă între 02 și 20 

decembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile 

didactice de seminar, laborator și proiect să se desfășoare online, exceptând activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în 

vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație și studenților-doctoranzi care pot participa fizic în universitate, conform solicitării 

Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.13400/27.11.2020. 

 

Art.2. Senatul universitar a hotărât ca, în perioada 11-27 ianuarie 2021, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele 

IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect să se desfășoare prin participarea fizică în 

universitate a tuturor studenților, iar activitățile didactice de curs să se desfășoare online. În condițiile în care deciziile ministerului de resort și 

ale Guvernului României nu vor permite acest lucru, toate activitățile didactice se vor desfășura online. 

 

Art.3. Senatul universitar a aprobat raportul de autoevaluare al programului de licență Inginerie de petrol și gaze și a hotărât ca, în conformitate 

cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației, așa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, să 

solicite ARACIS îndeplinirea procedurilor de evaluare periodică a programului de licență Inginerie de petrol și gaze, în domeniul Mine, Petrol 

și Gaze, învățământ cu frecvență, la Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin 

adresa nr.13143/19.11.2020. 

 

Art.4. Senatul universitar a aprobat rapoartele de autoevaluare ale domeniilor de master Mine, petrol și gaze și Inginerie Geologică și a hotărât 

ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației, așa cum a fost aprobată de 

Legea 87/2006, să solicite ARACIS îndeplinirea procedurilor de evaluare periodică ale domeniilor de master Mine, Petrol și Gaze și Inginerie 

Geologică, învățământ cu frecvență, la Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă 

prin adresa nr.13143/19.11.2020. 

 

Art.5. Senatul universitar a fost informat cu privire la alegerea domnișoarei Pătrașcu Antonia în calitate de reprezentant al studenților în 

Consiliul de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


