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HOTĂRÂREA 
 nr. 20 din 04.07.2018 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

04.07.2018, 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 solicitarea Facultății de Litere privind recompensarea prin acordarea de 

premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru studenţii care au luat 
premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul 2018. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind înființarea Programului de 
conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Industrie 
Alimentară, numărul de locuri şi taxele aferente pentru anul universitar 2018/2019. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă propunerea Facultății de Științe  privind acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului Dumitru Dorin PRUNARIU, primul și singurul român care a zburat 
vreodată în spațiul cosmic. Evenimentul va avea loc în 28 septembrie 2018, când se organizează 
„Noaptea cercetătorilor”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă propunerea Facultății de Horticultură  privind acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Gheorghe GLĂMAN, personalitate remarcabilă a 
horticulturii, preşedinte al Secţiei de Horticultura, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” din Bucureşti. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5.  Se aprobă propunerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de 
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa Excelenţei Sale Domnului Robert HALFON, 
absolvent al Universităţii din Exter, Ministru de Stat pentru învăţământul Superior, Aptitudini, 
ucenicie şi Carieră în cadrul Departamentului de Educaţie, din cabinetul Premierului Marii Britanii 
Theresa May. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
înlocuirea din motive bine întemeiate, a unui cadru didactic, membru în comisia pentru susţinerea 
probei eliminatorii de limba engleză în cadrul examenului de admitere în anul universitar 2018 - 
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