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SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 

 

 

 

Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 1  

din data de 30 ianuarie 2014 

 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 30 ianuarie 2014, 

în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate 

cu prevederile art. 312, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Amânarea dezbaterii unui nou Regulament al Senatului pentru ședinţa 

viitoare.  

Art. 2. Se modifică art. 6, alin. 2 din Regulamentul Senatului, în sensul 

modificării denumirii primelor şase comisii care devin:  

1. Comisia pentru programe licență, masterat, doctorat, formare continuă; 

2. Comisia pentru cercetare științifică, proiecte finanțate din fonduri europene, 

relații publice, parteneriat și relații internaționale;  

3. Comisia pentru activități economico-financiare, tehnice și administrative; 

4. Comisia pentru strategii, programe de management ale Consiliului de 

Administrație și dezvoltare a sistemului de control managerial intern; 

5. Comisia pentru managementul calității, evaluare academică și acreditare; 

6. Comisia pentru activități sociale; 

şi adăugării unei a şaptea comisii cu denumirea  

7. Comisia de coduri, regulamente și probleme  juridice. 

Art. 3. Se aprobă componenţa Comisiei pentru coduri, regulamente şi probleme 

juridice:  

Domnul conf. univ. dr. Adrian Bogdan – preşedinte, 

Domnul prof. univ. dr. Nicolae Giugea – membru, 

Domnul prof. univ. dr. Mihnea Marin – membru, 



 
 

Domnul lect. univ. dr. Sorin Avram – membru,  

Doamna conf. univ. dr. Daniela-Eleonora Ciupeanu-Călugăru – membru, 

Domnul Ciucă Costin, student la FEAA – membru.   

Art. 4. Se aprobă modificarea condiţiilor de admitere impuse prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei nr. 5734/2013, conform calendarului comunicat de facultăţi şi a 

condiţiilor comunicate de facultăţi (Anexa 1). 

Art. 5. Se aprobă modificarea unor taxe pentru programe de formare 

postuniversitară de la Facultatea de Litere, în sensul reducerii lor pentru a asigura o 

creştere a atractivităţii, pentru a atrage un număr mai mare de candidaţi (Anexa 2). 

Art. 6. Se aprobă modificarea denumirii unui program postuniversitar de 

formare şi dezvoltare profesională continuă, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, pentru a-l pune de acord cu modificarea de nomenclator (Anexa 3).  

Art. 7. Se aprobă metodologia de desfăşurare a activităţii cursanţilor de la 

disciplina Practica pedagogică pentru cursurile de reconversie, în vederea organizării 

și evaluării disciplinelor în format unic, pentru toate programele de conversie (Anexa 4).  

Art. 8. Se aprobă Calendarul şedinţelor de Senat din primul semestru al anului 

2014.  

 SP2 – 27 februarie 2014 

 SP3 – 27 martie 2014 

 SP4 – 17 aprilie 2014 

 SP5 – 29 mai 2014 

 SP6 – 26 iunie 2014 

Art. 9. Prin aplicarea Hotărârii Senatului Nr. 9 din 12 decembrie 2013, articolul 

6, se aprobă prelungirea activităţii în regim plata cu ora, a cadrelor didactice 

pensionare, cu aprobarea Consiliului facultăţii. 

Art. 10. Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în 

componenţa propusă și validată de facultăţi (Anexa 5). 

Art. 11. Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 

 

PREŞEDINTE, 

Prof.univ. dr. ing. Leonardo-Geo MĂNESCU 

Anexe: 

 Anexa 1 HS 30 ian 2014 Conditii si calendar admitere licenta si master 2014 cf 

OMEN 5734 

 Anexa 2 HS 30 ian 2014 Propunere modificare taxe programe postuniversitare 

Facultatea de Litere 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa1_HS_30012014_Conditii_si_calendar_admitere_licenta_si_master_2014_cf_OMEN_5734.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa1_HS_30012014_Conditii_si_calendar_admitere_licenta_si_master_2014_cf_OMEN_5734.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa2_HS_30012014_Propunere_modificare_taxe_programe_postuniversitare_Facultatea_de_Litere.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa2_HS_30012014_Propunere_modificare_taxe_programe_postuniversitare_Facultatea_de_Litere.pdf


 
 

 Anexa 3 HS 30 ian 2014 Modificare denumire program postuniversitar FEFS 

Reeducare posturala globala 

 Anexa 4 HS 30 ian 2014 Metodologie disciplina practica pedagogica programe 

conversie 

 Anexa 5 HS 30 ian 2014 UCV Componenta Comisii concursuri posturi 

didactice 2014 

 

 

 
 
 

  

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa3_HS_30012014_Modificare_denumire_program_postuniversitar_FEFS_Reeducare_posturala_globala.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa3_HS_30012014_Modificare_denumire_program_postuniversitar_FEFS_Reeducare_posturala_globala.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa4_HS_30012014_Metodologie_disciplina_practica_pedagogica_programe_conversie.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa4_HS_30012014_Metodologie_disciplina_practica_pedagogica_programe_conversie.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa5_HS_30012014_UCV_Componenta_Comisii_concursuri_posturi_didactice_2014.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/Anexa5_HS_30012014_UCV_Componenta_Comisii_concursuri_posturi_didactice_2014.pdf

