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HOTĂRÂREA 
 nr. 17 din 14.06.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
14.06.2017, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 
alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aprobă cererea cu nr. 3202/24.05.2017 privind susținerea examenului de 
finalizare a studiilor de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea 
Limba și literatura romană - Limba și literatura franceză, în sesiunea iulie 2017,  pentru o 
absolventă  a Universității din București, Facultatea de Litere, promoția 2010. 

Art. 2. Se aprobă premierea unei studente a Facultății de Litere câştigătoare a premiului I 
la Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi 
latină, dedicat Zilei Latinităţii, din data de 15.05.2017, în conformitate cu Metodologia privind 
acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studenţeşti. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe pentru numirea unui cercetător asociat 
onorific al Universității din Craiova: domnul cercetător științific gr. I Adrian Ştefan CÂRSTEA, 
de la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă dosarul de autoevaluare  a programului de studii universitare de licență 
”Geografia turismului”, învățământ cu frecvență (IF), de la Facultatea de Științe, Departamentul 
de Geografie, în vederea obținerii acreditării. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe pentru înființarea unui program 
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, Analize fizico-chimice în 
domeniul protecţiei mediului, 120 ore, 14 ECTS (30 cursanţi) și taxe aferente. Propunerea va fi 
înaintată Senatului Universitar. 

Art. 6. Se aprobă cererea cu nr. 3110/07.06.2017 privind restituirea sumei de 100 lei, 
deoarece  a fost achitată eronat. 

Art. 7. Se aprobă cererea cu nr. 3109/07.06.2017 privind restituirea sumei de 50 lei, 
deoarece  a fost achitată eronat. 
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Art.8. Se aprobd cererea cu m. 3449108.06.2017 privind restituirea sumei de 50 lei,
deoarece a fost achitatd eronat.

Art. 9. Se aprobd cererea cu nr. 3111107.06.2017 privind restituirea sumei de 400 lei,
deoarece a fost achitatl eronat.

Art. 10. Se aprobd prelungirea termenului limitd privind incasarea taxelor de gcolarizare
din anul universitar 201612017 pentru studii universitare de doctorat, cu tranqa scadentd la
15.06.2017, pdnd la data de 30.06.2017 (inclusiv).

Art. 11. Se aprob6, avdnd in vedere solicitdrile de cazare pentru diverse activitdli
desfrqurate in cadrul UniversitSlii din Craiova (examene pentru grade didactice, ;coli de var6,
etc.), urmdtoarele cdmine studentegti tr. 3, 6, qi 7 ca sd deserveascd cazarea pentru aceste

activitdfli qi tarifele aferente:

Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art.lz. Se aprobd cazarea unui numdr de 12 studen(i strdini, bursieri ai Ministerului
Educa{iei Nationale, in Cdminul studenlesc nr. l4 (Campus Mecanicd), participanfi la $coala de

Vara,,Constantin Brdncu;i", edilia a XVIII-a, organizatd de Departamentul de Limbi Moderne
Aplicate, in perioada 03-23 iulie2017.

Art. 13. Prezenta hotdrdre se afi;eazd pe pagina de internet a Universitdfii din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Administra(ie,

Ionut SPINU

$ef Birou Juridic,

Consilier juridic Agpa Udrea
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