UNEFS București
SENAT
Proces verbal încheiat la şedinţa
Senatului UNEFS, întrunit în data de
18.12.2019 orele 17:30
Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot, Senatul
UNEFS este legal constituit.
Ordinea de zi:
1. Informarea Rectorului
2. Aprobarea Metodologiei alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere
din UNEFS – mandatul 2020-2024
3. Raport privind admiterea în ciclurile universitare de licență, master și doctorat
în UNEFS, pentru anul universitar de studii 2019 – 2020.
4. Diverse
Punctul 1 :
Domnul prof.univ.dr. Florin PELIN – Rector UNEFS informează membri Senatului:
 In perioada 13 – 15 decembrie 2019 domnul prof.univ.dr. Florin Pelin – Rectorul
Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, a participat la cea
de a IV-a reuniune a Consiliului Național al Rectorilor (CNR) din acest an, eveniment
găzduit de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, cu
ocazia aniversării a 140 de ani existență a universității.
 În perioada 12 – 14 decembrie 2019 a avut loc vizita unei delegații de la
Universitatea de Sport din Beijing, iar în urma acestei vizite s-a semnat un protocol
de colaborare între cele două universități. Protocolul stipulează schimburi de
experiență între cele două universități la nivel profesional și mobilități studențești.

 Plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic și nedidactic , tranșa a
treia, care se vor acorda, conform Legii nr. 85/2016, luna decembrie 2019.
 Adresa MEN nr. 245/GP/23.05.2019, discutarea și avizarea în cadrul Consiliului de
Administrație din data de 05.06.2019 a propunerii de inițiere a preluării în
subordinea Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București a
Clubului Sportiv ”Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport” din București,
astfel cum este identificat prin Anexa 5 punctul 2 din H.G. nr. 26/2017 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;
 În perioada 05 – 06 decembrie 2019 în cadrul Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „ George Emil Palade” din Târgu Mureș, a avut loc o dezbatere
națională cu participare internațională „Viitorul eticii și integrității academice.
Diseminarea bunelor practici internaționale”, organizată de Unitatea Executivă
pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării,
alături de Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU).
În acest context, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport,
București, a fost invitată să participe la acest eveniment. Eveniment care își propune

elaborarea unor strategii care să conducă la consolidarea unei culturi a eticii în
universități, un schimb de informații privind oportunitățile care vizează dezvoltarea
unor abilități și competențe necesare pentru a gestiona problemele de integritate și
etică academică, dezvoltarea unei comunități active, interesată de modele de
implementare ale politicilor de etică și integritate în instituțiile de învățământ
superior din România.
Punctul 2:
 Aprobarea Metodologiei alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din
UNEFS – mandatul 2020-2024
Punctul 3:
 Prezentarea Raportului privind admiterea în ciclurile universitare de licență, master
și doctorat în UNEFS, pentru anul universitar 2029-2020, de către domnul Ghițescu
Gabriel – Președintele Comisiei de admitere și doamna Silvia Teodorescu –
Directorul Școlii Doctorale.
Punctul 4:
 DIVERSE:
- Avizul pozitiv, conf. adresei nr.40782 din 02.12.2019 primit de la Ministerul
Educației și Cercetării, în vederea avizului de legalitate a Cartei Universității
Naționale de Educație Fizică și Sport, București;
-

S-a revizuit componența Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern
Managerial din UNEFS București, an universitar 2019-2020;

-

S-au votat comisiile Colocviului de admitere GRADUL DIDACTIC I, an universitar
2019-2020;

-

S-a votat: înființarea unui magazin de Branding Universitar al UNEFS, în colaborare
cu un grup de antreprenori coordonați de Asociația Student Sport;

-

S-a votat: înființarea Centrului de Voluntariat UNEFS București, pentru realizarea
primelor demersuri în acest sens, a fost desemnată doamna lect. univ. dr. Vasiliu
Ana Maria;

-

S-a votat: fișa postului tipizată UNEFS privind activitățile prevăzute la punctele A.I –
A.XIV, B.IX, C.I., completate în Fișa postului pentru cadre didactice.

-

S-a votat: numirea doamnei conf. univ. dr. Gabriela Dințică în calitate de Președinte
al Comisiei operaționale de admitere, sesiune iulie-septembrie 2020.

-

S-a votat: plata taxei în vederea depunerii dosarului pentru validarea calificărilor
programelor de master de la Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de
Kinetoterapie la Autoritatea Națională pentru Calificări.

-

S-a votat: validarea calificărilor programelor de master de la Facultatea de Educație
Fizică și Sport și Facultatea de Kinetoterapie , pentru Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC).

