UNEFS București
SENAT
Proces verbal încheiat la şedinţa
Senatului UNEFS, întrunit în data de
20.11.2019 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. Aprobare Carta Universitară, ediția a I-a, revizia 4
3. Aprobare Codul de Etică și Deontologie universitară, ediția a I-a, revizia 2
4. Diverse
Punctul 1 :
Domnul prof.univ.dr. Florin PELIN – Rector UNEFS informează membri Senatului:
 In data de 07.11.2019 a fost invitat de către Consiliul Național al Rectorilor la
Bruxelles.
- Au apărut Consorțiile Europene din România, făcând parte trei universități:
Universitatea București, Universitatea de Construcții din București și Școala
Națională de Studii Politice și Administrative din București ;
- S-a precizat că în runda a doua vor fi alocate 120 mil. euro pentru 24 de
proiecte.
 In perioada 12-14.11.2019 a participat la Congresul Științific Internațional al
Universității de Cultură Fizică și Sport din Ashgabat. – Turkmenistan. Cu această
ocazie, UNEFS a semnat un contract de colaborare cu această instituție renumită
din Turkmenistan.
 Doamna prorector a participat în calitate de reprezentant al UNEFS, la evenimentul
de semnare a acordului de parteneriat, dintre universitățile și facultățile de
educație fizică și sport din zona balcanică și la Congresul Academiei Naționale de
Sport Vasil Levski (Sofia, Bulgaria), în perioada 14-15.11.2019.
Punctul 2:
 Aprobare Carta Universitară, ediția a I-a, revizia 4, prin vot deschis, articol cu
articol, care abrogă precedenta Cartă Universitară.
 Aprobare Codul de etică și deontologie universitară, cu modificările și completările
ulterioare.
Punctul 3:
 Aprobare propuneri exmatriculări la Facultatea de Educație Fizică și Sport, studii
universitare de licență, pe programe de studii la sfârșitul anului universitar 20182019, pentru lipsă cereri reluare studii.
 Aprobare propuneri exmatriculări la Facultatea de Kinetoterapie, studii universitare
de licență, pe programe de studii la sfârșitul anului universitar 2018-2019, pentru
lipsă cereri reluare studii.

 Aprobare propuneri exmatriculări la Școala Doctorală, pentru nerespectarea
prevederilor prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat, an
universitar 2019-2020.
 Aprobare Comisia de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic
auxiliar.
 Aprobare Statul de funcții al UNEFS București, cu modificările aprobate în ședințele
Consiliului de Administrație al UNEFS, privind posturile vacante ocupate în urma
concursurilor organizate, conform Legii educației naționale nr.1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr.53/2003 cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.153/2017.
 Aprobare cadre didactice colaboratori externi din cadrul Academiei de Studii
Economice din București, care desfășoară activități didactice de predare în regim
de plata cu ora la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii
„Management în sport”, să fie plătiți la nivelul activității de lector, an universitar
2019-2020.
 Aprobare propuneri în cuantum în lei a Burselor pe anul universitar 2019-2020.
 Aprobare Comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic de asistent
universitar – perioadă nedeterminată, poz.27, an universitar 2019-2020, semestrul
I, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul Educație Fizică și Sportivă.
 Aprobare Comisia de concurs pentru ocuparea a două posturi didactice de asistent
universitar – perioadă determinată, poz.28 și poz.29, an universitar 2019-2020,
semestrul I, Facultatea de Kinetoterapie, Departamentul de Motricitate Specială și
Recuperare Medicală.

