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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 9 
din data de 27 octombrie 2015 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 27 octombrie 2015, în 
conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate cu prevederile art. 
213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice și studenților cu rezultate deosebite in cadrul concursurilor studențești (Anexa 1- 
Metodologie privind acordarea unor recompense cadrelor didactice și studenților cu rezultate 
deosebite in cadrul concursurilor studențești). 
 
Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților 

după cum urmează: 

Regulament privind activitatea profesională a 
studenților- actual 

Regulament privind activitatea profesională a 
studenților- modificat 

Art. 73  
c) repetent. Un student din anul II sau 
următorii (cu excepția ultimului an) este 
repetent dacă nu a acumulat minimum de 
credite aferente disciplinelor obligatorii și 
opționale prevăzute în planul curricular al 
anului de studii. Studentul declarat repetent 
poate fi înscris în anul de studii pe care îl 
repetă, numai la cererea acestuia. 

Art. 73  
c) repetent. Un student din anul II sau 
următorii este repetent dacă nu a acumulat 
minimum de credite aferente disciplinelor 
obligatorii și opționale prevăzute în planurile 
curriculare ale anilor de studii. Studentul 
declarat repetent poate fi înscris în anul de 
studii pe care îl repetă, numai la cererea 
acestuia. 

(Anexa 2- Regulament privind activitatea profesională a studenților) 

  
Art. 3. Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică și la Facultatea de Litere (Anexa 3- Vot Senat posturi perioadă determinată). 

 
Art. 4. Se aprobă: 

- organizare cursuri postuniversitare de formare continuă „Optică și Optometrie”- de către 
Facultatea de Științe, Departamentul de Fizică - începând cu de data de 14 noiembrie 2015 

- cuantum taxe: 
 Taxă de înscriere - 100 lei 
 Taxă de înmatriculare - 150 lei 
 Taxă de școlarizare -  1250 lei 
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- Schimbare responsabil de program - conf. univ. dr. Gabriela IACOBESCU cu conf.
univ. dr. Mariana OSIAC (Anexa 4- Extras CA si Adrese pentru cursuri Optici gi

Optometrie).

Art.5.
didactice:

Se aprobd afilierea la IOSUD- Universitatea din Craiova a urmdtoarelor cadre

Nr,
crt.

Conducitor de doctorat care se
zfiliazi Ordinul MECS

Domeniul de
doctorat in care a

obtinut abilitarea
$coala DoctoralS

I Victor OLARU
OMECS nr.

532U29.09.201s
Filologie

$coala DoctoralS
"Alexandru

Piru"

2. ton SARAcIN OMECS nr.

5368129.09.2015
Inginerie
mecanicd

$coala DoctoralI
"Academician
Radu Voinea"

3. Sorin Liviu DAMEAN OMECS nr.

5325/29.09.20rs
Istorie

$coala Doctorald
de $tiinle Sociale

si Umaniste
(Anexa 5- Afilieri IOSUD- Universitatea din Craiova).

Art. 6. Se valideaz[ rezultatul alegerilor la Facultatea de Agronomie pentru funclia de director
la Departamentul de Tehnologii Agricole gi Silvice: prof. univ. dr. Constantin COTIGA (Anexa 6-
Proces -verbal BEC nr. 7997126.10.2015 validare alegeri director D32).

Art. 7. Se aprobi transformarea unui post vacant de administrator financiar de la
Compartimentul de Audit in post de auditor la acelagi compartiment, in vederea scoaterii la concurs.
(Anexa 7- Adresd Resurse Umane gi Extras CA).

Art.8. Se aprob[ cererea dnei lector univ. dr. Luminita Dana POSTOLACHE, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxd, Universitatea din Craiova, prin care solicit[ acordul de a desfEgura
activit[fi didactice, in anul universitar 201512016la:

FUniversitatea Na{ional6 de Arte Bucuregti
) Universitatea,,Lucian Blaga" din Sibiu
F Universitatea din Pitegti

(Anexa 8- Cerere Luminila Dana Postolache)

Art.9. Prezenta HotdrAre se afigeazd pe pagina de internet a Universitili din Craiova.

PRE$EDINTE SEN

Wffi#
Prof. univ. dr. ing.
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