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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Personal didactic ACE: 54 cadre didactice titulare şi 6 asistenţi pe
perioadă determinată

Personal didactic auxiliar ACE: 12 ingineri / personal tehnic

Secretariat ACE: 4 + 1 inginer sistem

Departamente:

Departamentul de Automatică, Electronică şi Mecatronică DAEM

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei DCTI

DAEM (31 c.d. – 2013) DCTI (29 c.d. – 2013)
 Profesori 13
 Conferenţiari 4
 Şefi lucrări 7
 Asistenţi 6
 Asistenţi (per. det.) 1
 Didactic auxiliar 8

 Profesori 6
 Conferenţiari 7
 Şefi lucrări 8
 Asistenţi 3
 Asistenţi (per. det.) 5
 Didactic auxiliar 4

Realizări:

 Plata drepturilor salariale (inclusiv plata cu ora) pentru toate cadrele didactice şi
pentru personalul didactic-auxiliar;
 Acţiuni de promovare a imaginii ACE; prezentarea ofertei în 2013 în liceele din
Craiova şi din zona Olteniei;
 Eforturi deosebite pentru ocuparea locurilor bugetate (292 licenţă, 160 Master);
 Dezvoltarea de laboratoare interdisciplinare (Hella Embedded Systems, sponsorizare
Hella, 32.000 lei);
 Parteneriat cu firmele de profil (Hella România, CS România, Softronic Craiova, Pirelli
România, Ubisoft), pentru sprijinirea programelor de Master ale facultăţii, inclusiv acordarea
de burse studenţilor masteranzi; CS România – 3 burse private (800 lei/bursă), Hella România
– 4 burse (350 lei/bursă), Softronic Craiova– 4 burse (350 lei/bursă) ;
 Modernizarea spaţiilor (reparaţii acoperiş corp G; igienizare/zugrăvire grupuri sanitare
corpuri G, A, D şi K, laborator 109, hol corp G; reparaţii acoperiş Aula C. Belea; amenajare C
11 (schimbare bănci), raşchetat şi paluxat parchet în sălile C11, N4 şi N9; la sălile N9 şi C2 s-
au montat uşi metalice etc.;
 Festivitate de înmânare a diplomelor absolvenţilor promoţiei 2013; oferirea unor premii
şefilor de promoţie; diplome de excelenţă şi diplome de merit unor cadre didactice;
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 Premii la concursuri studenţeşti (premiul II – FreeScale / Paris, 3 premii naţionale);
 Promovarea personalului pe principii de competenţă profesională şi academică;
 Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanţii firmelor de profil, în vederea
îmbunătăţirii curriculei la programele de licenţă şi de master, precum şi a activităţilor de
practică;
 Organizarea sau co-organizarea unor conferinţe internaţionale (ICSTCC, ICCC, ICCCI,
KES, IDC, MMAP);
 Dezvoltarea şi menţinerea unui site web modern al facultăţii;
 Menţinerea acordurilor Erasmus la un nivel bun; 30 de studenţi au beneficiat de
mobilităţi (cu sprijin ACE de echivalent 50 Eur/lună/student).

Probleme deschise:

 Număr mare de posturi: 103 posturi în state (45 DCTI, 58 DAEM);
 Număr mare de programe de studii, unele dintre ele ineficiente;
 Eficientizare financiară: în continuare este necesar să se lucreze cu formaţii mari;
 Restricţii financiare şi administrative care conduc la dificultăţi privind politica ACE de
resurse umane, în special privind atragerea de cadre didactice tinere şi valoroase;
 Rezultatele cercetării pe 2013 recent raportate sunt în scădere faţă de anii precedenţi;
 Trebuie continuate lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare a sălilor de curs şi
laborator (sunt în aşteptare reparaţii pentru Aula C. Belea şi sala C8 - fostul studio de
televiziune);
 Trebuie continuată operaţiunea de redistribuire echitabilă a spaţiului disponibil;
 Întreţinerea şi extinderea reţelei wireless din campus.

Situații financiare statistice

Acoperire cheltuieli salariale din total venituri
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Structură venituri - ACE
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
La data preluării  mandatului  de Decan (24 aprilie 2012), facultatea se numea Facultatea de Ştiinţe

Exacte (FSE) şi  se compunea din cinci departamente:
1. Departamentul de Chimie
2. Departamentul de Fizică
3. Departamentul de Informatică
4. Departamentul de Matematică
5. Departamentul de Matematici aplicate .

Incepînd cu anul universitar 2012/2013, Departamentul de Matematici aplicate a ieşit din
componenţa  FSE, trecînd  sub tutela Rectoratului  UCV.

Incepînd cu anul universitar 2013-2014, în cadrul fostei FSE a fost încorporat Departamentul de
Geografie (de la fosta Facultate de Ştiinţe Sociale) iar facultatea a căpătat denumirea de Facultatea
de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (FMSN).

Prezentarea sintetică a FMSN la începutul anului universitar 2013-2014 :

Decanat
Adresa: Str. Al. I. Cuza, Nr. 13, 200585, Craiova, Dolj, Romania
Tel: 0251 413728 ; Fax: 0251 412673
E-mail: decanat.msn@central.ucv.ro
Web: http://www.msn.ucv.ro
Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Calea Bucureşti, nr. 107 I, Craiova, Dolj, Romania
Tel: 0251 597048 ; Fax: 0251 597048
Departamentul de Fizică
Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 13, 200585, Craiova, Dolj, Romania
Tel: 0251 415077 ; Fax: 0251 415077
Departamentul de Geografie
Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 13, 200585, Craiova, Dolj, Romania
Tel: +4 0251 415077 ; Fax: +4 0251 415077
Departamentele de Informatică şi Matematică
Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 13, 200585, Craiova, Dolj, Romania
Tel: 0251 413728 ; Fax: 0251 412673

CONDUCEREA FACULTĂŢII:
Decan: Prof. univ. Dr. Dumitru BUŞNEAG
Prodecan: Conf. univ. Dr. Gabriela Eugenia IACOBESCU
Prodecan: Conf. univ. Dr. Nicolae CONSTANTINESCU
Director al Şcolii doctorale de Ştiinţe Exacte: Prof.univ.dr. Sorin MICU
Secretar şef: Alina PISTRIȚU
La data de 4.03.2014  noua structura a Consiliului Profesoral (in urma alegerilor pentru
completarea cu studenti) cuprindea 28 de membri (21 cadre didactice si 7 studenti).
BIROUL CONSILIULUI PROFESORAL:
Decan: Prof. Dr. Dumitru BUŞNEAG
Prodecan: Conf. Dr. Gabriela Eugenia IACOBESCU
Prodecan: Conf. Dr. Nicolae CONSTANTINESCU
Director Departamentul de Chimie : Conf.dr. Cristian TIGAE
Director Departamentul de Fizica : Conf.dr. Eugen CIOROIANU
Director Departamentul de Geografie : Lect.dr. Alina VLADUŢ
Director Departamentul de Informatică : Prof.dr. Ion IANCU
Director Departamentul de Matematica : Conf.dr. Dana PICIU
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Student Brătulescu  Sorina - Florentina (anul III,Informatică)

REPREZENTANTUL studentilor de la FMSN în Senatul UCV :
Student Diţă Andrei Cristian (anul I,Master matematică)

PROGRAME DE STUDII NIVEL LICENŢĂ

Domeniu Denumire program Durata si tipul
programului

Nr. de
credite

Chimie Chimie 3 ani, zi 180
Chimie Biochimie tehnologică 3 ani, zi 180
Ştiinţa Mediului Chimia mediului 3 ani, zi 180
Fizică Fizică 3 ani, zi 180
Fizică Fizică informatică 3 ani, zi 180
Fizică Fizică medicală 3 ani, zi 180
Ştiinţa mediului Fizica mediului 3 ani, zi 180
Informatică Informatică 3 ani, zi 180
Matematică Matematică 3 ani, zi 180
Matematică Matematică informatică 3 ani, zi 180
Geografie Geografie 3 ani, zi 180
Geografie Geografia Turismului 3 ani, zi 180

PROGRAME DE STUDII NIVEL MASTER

Domeniu Denumire program Durata si tipul
programului

Nr. de credite

Chimie Chimie aplicată 2 ani, zi 120
Chimie Chimia compuşilor

biologic activi
2 ani, zi 120

Ştiinţa Mediului Calitatea mediului 2 ani, zi 120
Fizică Fizică teoretică 2 ani, zi 120
Fizică Fizica materialelor 2 ani, zi 120

Informatică Metode şi modele în
inteligenţa artificială 2 ani, zi 120

Matematică Matematici aplicate 2 ani, zi 120
Geografie Val. şi protecţia

resurselor naturale din
mediul geografic

2 ani, zi 120

DOCTORAT

Domeniu Denumire program
Chimie Chimie
Fizică Fizică teoretică

Fizica materialelor
Matematică Matematică

CURSURI POSTUNIVERSITARE

Domeniu Denumire program
Chimie Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
Interdisciplinar Conversie în Ştiinţe I, Conversie în Ştiinţe II
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Fizică Optică şi Optometrie
Matematică Conversie în Matematică I, Conversie în Matematică II
Informatică Conversie în Informatică

CENTRE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: 9
 Chimie  aplicată
 Electrochimie şi coroziune
 Chimie analitică
 Fizică teoretică
 Centrul de cercetare interdisciplinară şi implementarea materialelor
 Centrul de cercetare în inteligenţă artificială
 Centrul de cercetări avansate în informatica aplicată
 Centrul de analiză neliniară şi aplicaţii
 Centrul de cercetare – inovare în turismul regional

Resursa umană

PREZENTARE SINTETICĂ  PE DEPARTAMENTE
a resursei umane de la FMSN (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal tehnic

auxiliar, studenti) se prezintă astfel :
Cadre didactice: nr. total 96 (din care 11 profesori, 25 conf., 42 lect., 18 asist.)
Studenţi: nr. total 1639 (din care 1210 nivel Licenţă, 396 nivel Master, 33 doctoranzi)
Departamentul  de  CHIMIE
Cadre didactice: nr. total 25 (din care 3 profesori, 8 conf., 9 lect., 5 asist.)
Studenţi: nr. total 321 (din care 207 nivel Licenţă, 109 nivel Master, 5 doctoranzi)
Departamentul  de  FIZICĂ
Cadre didactice: nr. total 20 (din care 4 profesori, 5 conf., 8 lect., 3 asist.)
Studenţi: nr. total 251 (din care 186 nivel Licenţă, 54 nivel Master, 11 doctoranzi)
Departamentul  de  GEOGRAFIE
Cadre didactice: nr. total 15 (din care 1 profesor, 2 conf., 8 lect., 3 asist., 1 prep.)
Studenţi: nr. total 361 (din care 294 nivel Licenţă, 67 nivel Master, 0 doctoranzi)
Departamentul  de INFORMATICĂ
Cadre didactice: nr. total 21 (din care 1 profesori, 6 conf., 9 lect., 5 asist.)
Studenţi: nr. total 523 (din care 416 nivel Licenţă, 107 nivel Master, 0 doctoranzi)
Departamentul  de  MATEMATICĂ
Cadre didactice: nr. total 16 (din care 3 profesori, 4 conf., 8 lect., 1 asist.)
Studenţi: nr. total 183 (din care 107 nivel Licenţă, 59 nivel Master, 17 doctoranzi)
CONVERSIE 196

o În Matematica  : 80
o In Stiinte : 80
o In Informatica : 36

PENSIONĂRI
Pe parcursul anului  2013 -2014 s-au pensionat următoarele cadre didactice de la FMSN :

Prof.dr. Ion Vladimirescu (Departamentul de Informatică)

Oferta educaţională pentru admiterea 2013
Departamentul de Chimie :
La ciclul I (Licenţă)
Domeniul : Chimie (50 buget,  30 taxa) [specializări : Chimie; Biochimie tehnologică]
Domeniul : Ştiinţa mediului (45 buget, 15 taxa) [specializări : Chimia mediului]
La ciclul  II (Master)
Domeniul : Chimie [Chimia compuşilor biologic activi ; Chimie aplicată]
Domeniul : Ştiinţa mediului [specializări : Calitatea mediului]
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Departamentul de Fizică :
La ciclul I (Licenţă)
Domeniul: Fizică (50 buget, 65 taxa) [specializări: Fizică; Fizică informatică; Fizică medicală]
Domeniul: Ştiinţa mediului [specializari: Fizica mediului ]
La ciclul II (Master)
Domeniul: Fizică [Fizică teoretică ; Fizica materialelor].
Departamentul de Informatică:
La ciclul I (Licenţă)
Domeniul: Informatică (126 buget, 74 taxa) [specializări: Informatică]
La ciclul II (Master)
Domeniul: Informatică [Metode şi modele în inteligenţa artificială 48 buget; 2 taxa].
Departamentul de Matematică :
La ciclul I (Licenţă)
Domeniul: Matematică (40 buget, 60 taxa) [specializări: Matematică; Matematică informatică]
Obs. In fiecare an se şcolarizează doar un singur program (în ultima perioadă, studenţii, la finalul
anului I, au optat pentru Matematică informatică)
La ciclul II (Master)
Domeniul: Matematică [Matematici aplicate: 25 buget , 25 taxa ].
De menţionat că toate programele de studiu de licenţă şi master coordonate de cele patru
departamente sunt acreditate de către ARACIS (unele primind re-acreditarea în 2013).
Ciclul III (Doctorat)
Toate domeniile de doctorat din cadrul celor cinci departamente sunt reunite în Şcoala Doctorală de
Ştiinţe Exacte (Chimie, Fizică, Matematică).
Din pacate, prin decesul Prof.dr. Nicolae Ţăndăreanu, pentru domeniul Informatică nu mai avem
conducători de doctorat.

In luna Aprilie 2014, situaţia era  următoarea : un număr total de 1639 studenţi (Licenţă 1210, Master
396, Doctorat 33).

Situaţia financiară actuală ; perspective
Disponibilul la finalul lunii Ianuarie 2014 :

Departamentul de Chimie : - 248.817  lei
Departamentul de Fizică : - 379.824  lei
Departamentul de Geografie : 248. 503  lei
Departamentul d’Informatică :   582.938  lei
Departamentul de Matematică : -80.399  lei

Total facultate : 215.656  lei

Perspectiva financiară : la finalul anului 2013-2014  soldul facultăţii va fi negativ !

Cercetarea ştiinţifică pe anul 2013
Cîteva date sintetice:

 Contracte de cercetare derulate în competiţii naţionale
(Idei, Parteneriate, TE, PD, Capacităţi, etc) : 10

 Contracte de cercetare în derulate în competiţii internaţionale : 6
 Contracte de cercetare   derulate cu alţi beneficiari

(agenţi economici din ţară şi străinătate) : 1
 Articole  publicate în reviste cu cotare ISI : 79
 Articole  publicate în alte reviste din străinătate, neindexate ISI

dar incluse în BDI  : 17
 Articole publicate în reviste româneşti recunoscute CNCS,

Categoria B, B+ : 37
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 Articole publicate în volumele unor conferinţe  internaţionale
indexate ISI sau organizate de societăţi profesionale internaţionale : 50

 Cărţi publicate în edituri internationale de prestigiu : 4
 Cărţi publicate în edituri naţionale (recunoscute CNCS) : 12
 Premii naţionale pentru cercetare obţinute de cadre didactice : 7
 Premii obţinute de studenţi la nivel naţional sau internaţional : 19
 Conferinţe organizate în 2013 : 4
 Contracte de cercetare cîştigate în cadrul competiţiei interne de granturi : 5

Remarcă : faţă de anul 2012 se remarcă o  scădere a numărului articolelor de crecetare
ştiinţifică !

Baza materială
Sintetic, baza materială a celor patru departamente componente ale FSE se compune din:
7 Săli de curs cu o suprafaţă totală de 527,59 m2

5 Săli de seminar cu o suprafaţă totală de 233,58 m2

36 Laboratoare cu o suprafaţă totală de 1668,97 m2

36 Cabinete cadre didactice cu o suprafaţă totală de 785,97 m2

3 Ateliere cu o suprafaţă totală de  84,88  m2

Acestea sunt situate în clădirea de pe Calea Bucureşti - Complexul mecanică  (unde îşi are
sediul Departamentul de Chimie) şi Clădirea centrală (unde îşi au sediul  Departamentele de Fizică,
Informatică şi Matematică, inclusiv  Decanatul).

Remarcă : faţă de anul 2012, nu se remarcă nici-o îmbunătăţire a bazei materiale !

Relaţii academice naţionale şi internaţionale

1. Am primit următoarele vizite :
o D-ra Florica C. Cirstea, de la School of Mathematics and Statistics, University of Sydney a sustinut o

prelegere cu tema Recent progress on isolated singularities for nonlinear elliptic equations, miercuri
19 februarie 2014, la ora 10:00, in sala C219

o
2.Cadrele didactice de la FMSN care au avut  participări la schimburi academice naţionale şi
internaţionale (inclusiv în cadrul programului Socrates) :
Departamentul de Chimie : Conf.dr. Paul Chiriţă, Lect.dr. Nicoleta Cioateră, drd. Badică Cătălina.
Departamentul de Fizică : Prof.dr. Radu Constantinescu, Conf.dr. Gabriela Iacobescu, Lect.dr.
Nicolae Pometescu .
Departamentul de Informatică : Prof.dr. Ion Iancu, Conf.dr. Nicolae Constantinescu, Lect.dr.
Claudiu Popîrlan.
Departamentul de Matematică : Prof.dr. Vicenţiu Rădulescu, Prof.dr. Sorin Micu, Conf.dr. Mihai
Mihăilescu, Lect.dr. Andaluzia Matei, Lect.dr. Ionel Rovenţa, Lect.dr. Vladimir Slesar.

3.Mobilităţi SOCRATES pentru studenţi : 19
In ianuarie 2014 s-a semnat un nou acord Socrates (pentru perioada 2014-2021) cu Universitatea din
Aquila (Italia) pe Matematică şi Informatică.
Remarcă : faţă de anul 2012 se remarcă o uşoară scădere a numărului de mobilităţi !

Cursuri postuniversitare de conversie în  ştiinţe, matematică, informatică
Incepând cu anul universitar 2012-2013, Departamentele de Chimie şi Fizică au demarat

cursuri de Conversie în Ştiinţe (avînd un număr de 54 de cursanţi)  iar Departamentul de
Matematică, Cursuri de conversie în Matematică (avînd un număr de 42 de cursanţi).
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Incepând cu Semestrul I al anului universitar 2013/2014  s-a demarat un al doilea Modul de
cursuri de conversie in matematica (cu un număr de 41 cursanţi) iar începând cu Semestrul 2 al anului
universitar 2013/2014 s-au demarat Cursuri de conversie în Informatică (cu un număr de 36 cursanţi).
Remarcă : faţă de anul 2012 apar şi Cursurile de conversie în Informatică !

Pregătirea admiterii  2014
Ca şi în cazul celorlalte admiteri, s-au făcut aceleaşi eforturi  încă de la începutul anului

universitar 2013-2014 pentru a se prezenta absolvenţilor de liceu oferta educatională a FMSN !
Începînd cu Semestrul II al anului universitar 2013-2014 toate cele cinci departamente

organizează ore de pregătire pentru BAC - ul 2014.
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Inginerie Electrică

1. Misiunea şi obiectivele facultăţii
Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică constă în formarea de specialişti cu

competenţe şi abilităţi superioare în domeniile de studiu în care şcolarizează la cele trei
niveluri: licenţă, masterat şi doctorat, în conformitate cu cerinţele actuale ale angajatorilor,
precum şi dezvoltarea de cercetări teoretice şi aplicative de înalt nivel
Domeniile  şi  programele  de  studiu  la  care  facultatea  a  şcolarizat  în  anul  universitar
2012/2013 sunt prezentate în tabelele 1-3.

Tabelul 1. Programe de Licenţă – învăţământ de zi (4 ani – 240 credite)
DOMENIUL SPECIALIZAREA

Inginerie Electrică
Sisteme electrice
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare

Inginerie Energetică Termoenergetică
Ingineria sistemelor electroenergetice

Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică
(Informatică industrială)

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii pentru aviaţie
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Tabelul 2. Programe de Masterat (2 ani - 120 credite)
DOMENIUL SPECIALIZAREA

Inginerie Electrică
Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice
Sisteme electromecanice complexe
Inginerie electrică aplicată în protecţia și managementul mediului

Inginerie Energetică Sisteme energetice informatizate
Gestiunea proceselor energetice

Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială

Tabelul 3. Programe de Licenţă – învăţământ cu frecvenţă redusă (4 ani – 240 credite)
DOMENIUL SPECIALIZAREA

Inginerie Electrică Electromecanică

La nivelul doctorat facultatea şcolarizează în domeniile Inginerie electrică şi Inginerie
energetică.

Specializările Electromecanică – licenţă şi Sisteme complexe pentru inginerie
aerospaţială – master au fost evaluate de ARACIS în anul 2013.
Specializările Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic - licenţă şi
Gestiunea proceselor energetice – master au fost şcolarizate în lichidare.
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2. Procesul didactic
2.1. Aspecte generale

Strategia Facultăţii de Inginerie Electrică este determinată de cerinţele actuale privind
integrarea în spaţiul european a învăţământului superior, compatibilizarea programelor de
studii, dezvoltarea sistemului de credite transferabile ECTS, organizarea studiilor pe trei
cicluri de pregătire, relansarea investiţiilor în învăţământul superior.

Activitatea didactică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică în anul
universitar 2012/2013 se poate sintetiza, în cifre, astfel:

 1233 studenţi la cursuri de zi cu frecvenţă;
 6 domenii de licenţă cu 9 specializări – 975 studenţi;
 6 specializări de masterat – 258 studenţi;
 116 studenţi la cursuri cu frecvenţă redusă;
 67 cadre didactice, 23 doctoranzi cu frecvenţă şi 29 cadre personal didactic

auxiliar;
 2 departamente;
 5 centre de cercetare la nivelul facultăţii;
 6 conducători de doctorat.

Distribuţia studenţilor pe domeniile de studii este prezentată în tabelele 4 şi 5.

Tabelul 4. Număr studenţi la programe de licenţă

Domeniul
Studenţi

2012/2013 Prezent
Buget Taxă Buget Taxă

Inginerie electrică 353 43 339 31
Inginerie electrică - FR - 116 - 113
Inginerie energetică 170 19 173 14
Ştiinţe inginereşti aplicate 93 14 85 6
Inginerie aerospaţială 84 9 85 9
Ingineria mediului 161 14 148 11
Inginerie şi management 10 5 - -

Tabelul 5. Număr studenţi la programe de master

Domeniul
Studenţi

2012/2013 Prezent
Buget Taxă Buget Taxă

Inginerie electrică 129 22 146 3
Inginerie energetică 65 3 56 2
Inginerie aerospaţială 32 7 29 3

Procesul didactic are la bază activitatea desfăşurată de personalul didactic şi didactic
auxiliar. În tabelul 6 se prezintă repartizarea personalului didactic pe funcţii didactice, sex şi
vârste în prezent.

Tabelul 6. Repartizarea corpului profesoral pe funcţii didactice, sex şi vârste
<30 ani 30÷39 ani 40÷49 ani 50÷59 ani >60 ani Total

Total
Total 3 15 12 19 11 60
Femei 2 4 5 6 1 18
Bărbaţi 1 11 7 13 10 42
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Profesor
Total - - 3 8 6 17
Femei - - 1 2 1 4
Bărbaţi - - 2 6 5 13

Conferentiar
Total - 1 3 8 4 16
Femei - - 1 4 - 5
Bărbaţi - 1 2 4 4 11

Şef lucrări
Total - 7 6 1 1 15
Femei - 1 3 - - 4
Bărbaţi - 6 3 1 1 11

Asistent
Total 3 6 - 2 - 11
Femei 2 2 - - - 4
Bărbaţi 1 4 - 2 - 7

Preparator
Total - 1 - - - 1
Femei - 1 - - - 1
Bărbaţi - - - - - -

Fig1.
Repartiţia cadrelor didactice pe grade didactice

Fig 2 Repartiţia cadrelor didactice pe vârste
Din analiza distribuţiei personalului didactic pe grade şi vârste se constată că 55% au

grade didactice mari (profesori universitari sau conferenţiari universitari) şi peste 33% din
personal are vârsta peste 50 ani. Se impune intensificarea eforturilor pentru atragerea şi
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păstrarea cadrelor tinere prin găsirea unor surse de asigurare a unor venituri suplimentare,
ştiut fiind că nivelul de salarizare a personalului didactic la începutul carierei este neatractiv.

Situaţia financiară nu a permis în anul 2013 angajarea unor tineri asistenţi, iar
promovarea cadrelor didactice cu merite deosebite a fost posibilă numai pentru grade
didactice mici.

Tabelul 7. Repartizarea personalului auxiliar pe sexe şi vârste
<30 ani/ 30÷39 ani 40÷49 ani 50÷59 ani >60 ani Total

Total 1 3 4 10 7 25
Femei 0 2 2 6 - 10
Bărbaţi 1 1 2 4 7 15

Fig 3. Repartiţia personalului didactic auxiliar pe vârste

Numeric, ponderea personalului didactic auxiliar şi TESA este ridicată – peste 41%
din personalul didactic. Deoarece ponderea lucrărilor practice în planurile de învăţământ nu
justifică în totalitate activitatea personalului didactic auxiliar, se impune implicarea şi în alte
activităţi: cercetare, realizări practice pentru proiecte de an sau de licenţă, transmiterea unor
abilităţi practice studenţilor.

2.2. Calitatea învăţământului
Analiza calităţii procesului de învăţământ porneşte, din păcate, de la constatarea că, în

ultimii ani, am asistat la o scădere a calităţii învăţământului universitar românesc, care nu a
ocolit nici Facultatea de Inginerie Electrică.

Câteva dintre cauzele acestui fenomen sunt următoarele:
- nivelul de pregătire din ce în ce mai scăzut al absolvenţilor de liceu;
- lipsa  de  interes  a  studenţilor  pentru  pregătire,  neadaptarea  la  rigorile

învăţământului ingineresc pe fondul neîncrederii privind utilitatea în mediul socio-economic
a cunoştinţelor dobândite în şcoală;

- neadaptarea metodelor de evaluare la nivelul grupelor de studenţi şi specificul
disciplinelor de studiu;

- adaptarea insuficientă a programelor analitice la cerinţele pieţei muncii.
Reducerea numărului de studenţi datorită abandonului şcolar, de la admiterea şi până

la finalizarea studiilor, ilustrează cele afirmate.
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Tabelul 8 . Promovabilitatea, abandonul şcolar şi repetenţia
pentru  anul  universitar  2012/2013 - licenţă

Domeniul
Promovabilitate Abandon

anii I-III Repetenţie

[%] [%] [%]
Inginerie Electrică 76,3 20,2 5,1
Inginerie Energetică 82,5 13,6 3,2
Ştiinţe inginereşti aplicate 72,9 21,3 6,5
Inginerie aerospaţială 81,7 11,4 4,3
Ingineria mediului 78,9 21,3 4,0
Inginerie şi management 60,0 - -
Electromecanică - FR 68,1 25,9 4,3

Fig. 4 Procent promovabilitate licenţă

Fig. 5 Abandon şcolar anii IIII licenţă

Fig. 6 Repetenţie licenţă

Deşi valorile medii sunt aparent acceptabile, la nivelul anilor I gradul de abandon este
mare (cuprins, pentru diferitele domenii de studiu, între 21,9% şi 31,8% la licenţă, respectiv
între 12,1% şi 40,9% la master) ceea ce conduce la rate de abandon cumulate care, pentru
anumite programe de studiu, depăşesc 60% din numărul candidaţilor admişi în anul I.
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Aceasta reprezintă principala cauză a situaţiei financiare slabe a Facultăţii de Inginerie
Electrică.

O promovabilitate mai bună se observă la anii superiori, la toate domeniile de studii.

Pentru ciclul de masterat promovabilitatea variază între 69,3% şi 85,3%, dar şi aici se
constată un abandon ridicat pentru anul I.

Tabelul 9. Promovabilitatea şi abandonul şcolar
pentru  anul  universitar  2012/2013 - master

Domeniul Promovabilitate Abandon    an I
% %

Inginerie electrică 81,5 22,6
Inginerie energetică 85,3 23,5
Inginerie aerospaţială 69,2 40,9

Fig. 7 Promovabilitate master

Fig. 8. Abandon şcolar an I master

Din analiza promovabilităţii la nivelul formaţiilor de studii se observa o variabilitate
foarte mare atât între formaţii cât şi între discipline pentru aceeaşi formaţie (de exemplu
promovabilităţi extreme de 11÷100% pentru aceeaşi grupă) ceea ce arată o neuniformitate
foarte mare între cerinţele cadrelor didactice şi modului de realizare a evaluării pentru
diferitele discipline. Se impune o analiză atentă pentru depistarea cauzelor promovabilităţii
scăzute la anumite discipline (metode de predare necorespunzătoare, neadaptate la nivelul de
pregătire al studenţilor, corelarea necorespunzătoare a disciplinelor în planurile de
învăţământ, utilizarea unor metode de evaluare care nu corespund caracterului disciplinelor)
dar şi descurajarea formalismului în evaluare (pentru cazul disciplinelor cu promovabilitate
prea mare, apropiată de 100%, uneori numai cu note de 10). Acolo unde este cazul,  trebuie
găsite noi metode didactice pentru a asigura transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor.
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Deşi abandonul şcolar se înscrie în limitele înregistrate şi de celelalte facultăţi din
ţară, trebuie întreprinse măsuri pentru reducerea numărului de studenţi care renunţă la studii.

Introducerea activităţilor de tutoriat la anul I şi continuarea acestora şi în anii
superiori se poate dovedi benefică atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice. Toate
cadrele didactice trebuie să înţeleagă necesitatea implicării directe şi permanente în
îndrumarea studenţilor, în condiţiile în care calitatea învăţământului este dependentă de
calitatea relaţiilor profesor - student, bazate pe parteneriat, principialitate, respect reciproc,
corectitudine şi transparenţă.

În urma admiterii 2013 Facultatea de Inginerie Electrică a reuşit cu dificultate să
asigure ocuparea locurilor care i-au fost repartizate pentru ciclul de studii de licenţă, în
contextul calităţii absolvenţilor de liceu care se orientează către specializările facultăţii
noastre.

Pentru atragerea candidaţilor au fost organizate, cu sprijinul colegilor de la
Departamentul de Matematici Aplicate, cursuri gratuite de pregătire la matematică pentru
Bacalaureatul 2012, dar participarea a fost redusă deoarece aceste cursuri au început destul de
târziu şi acţiunea nu a fost suficient promovată. Pentru anul acesta cursurile au început în luna
februarie şi interesul este mai ridicat decât în anii trecuţi.

Tabelul 10 . Situaţii admitere 2013- licenţă

Domeniul Locuri Înscrişi iulie Înscrişi
iulie + septembrie

Medie admitere
max min

Inginerie Electrică ZI 119 92 119 9,63 6,06
Inginerie Electrică FR 50 19 33 9,33 6,00
Inginerie Energetică 56 20 56 9,63 5,00
Ştiinţe inginereşti aplicate 30 7 30 9,11 6,03
Inginerie aerospaţială 27 14 27 9,35 6,00
Ingineria mediului 51 25 51 9,60 6,00

Tabelul 11 . Situaţii admitere 2013- masterat

Domeniul Locuri Înscrişi Medie admitere buget
buget taxa max min

Inginerie Electrică 72 25 86 10 6,70
Inginerie Energetică 30 5 40 10 7,15
Inginerie aerospaţială 15 15 22 9,50 7,18

3. Cercetarea ştiinţifică
Facultatea de Inginerie Electrică are capacitatea de a dezvolta activitatea de cercetare

ştiinţifică, oferind condiţii favorabile pentru realizarea obiectivelor de cercetare fundamentală
şi aplicativă.

În acest sens, în activitatea de cercetare sunt vizate următoarele direcţii:
Sisteme de acţionare electrică cu convertoare statice cu eficienţă ridicată pentru

aplicaţii diverse, inclusiv pentru transportul electric;
Sisteme de conversie şi producere a energiei electrice din surse regenerabile;
Eficienţa energetică a centralelor electrice, reţelelor şi consumatorilor;
Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice la generatoare;
Filtrare activă, pasivă, hibridă la consumatori din sistemul electroenergetic şi în

staţii/substaţii de distribuţie;
Instrumente CAD/CAE pentru ingineria electrică;
Reţele electrice inteligente;
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Sisteme fluidice pentru aparate de zbor, sisteme de propulsie aerospaţială, sisteme de
navigaţie şi dirijare aerospaţială;

Instalaţii electrice şi sisteme de automatizare la bordul aeronavelor;
Riscuri naturale şi managementul riscurilor naturale.

În cadrul facultăţii sunt acreditate, prin decizia Senatului Universităţii din Craiova,
următoarele centre cercetare:

1. Centrul de cercetări în domeniul ingineriei aerospaţiale –CERDIA
2. Centrul de inovare şi transfer tehnologic - CITT
3. Electrotehnica în transporturi şi sisteme de energie-ELTRES
4. Inginerie electrică, electroenergetică şi tehnologii ecologice-IEET
5. Sisteme electromecanice complexe şi calitatea energiei – SEMEQ

Sintetic, rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în anul 2013 sunt următoarele:
 Un proiect de cercetare derulat în competiţii internaţionale (80.000 lei)

o Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border
(responsabil prof.dr.ing. Gh. Manolea).

 5 proiecte de cercetare derulate în competiţii naţionale (888.668 lei)
o Navigatori inerţiali strap-down de înaltă precizie, bazaţi pe conectarea şi

integrarea adaptivă a nano şi micro senzorilor inerţiali în reţele low-cost, cu
grad ridicat de redundanţă (director grant conf.dr.ing. T.L. Grigorie)

o Micro şi nano senzori inteligenţi, de precizie ridicată, pentru aplicaţii spaţiale
de navigaţie inerţială (director grant conf.dr.ing. T.L. Grigorie)

o Sistem pentru încălzirea prin inducţie cu eficienţă energetică ridicată (director
grant prof.dr.ing. M. Popescu)

o COMISIS - Computational methods in scientific investigation of space (director
grant ş.l.dr.ing. M. Lungu)

o 18 proiecte de cercetare derulate cu alţi beneficiari (233.780 lei)
o 11 articole publicate în reviste cotate ISI
o 3 articole publicate în reviste străine indexate BDI
o 28 articole publicate în reviste româneşti indexate BDI
o 4 Articole publicate în alte reviste
o 87 articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale
o 9 cărţi publicate în edituri naţionale
o 3 cărţi/capitole publicate în edituri internaţionale
o 2 premii obţinut de cadrele didactice la nivel naţional pentru activitatea de

cercetare
o 7 teze doctorat susţinute

4. Colaborare internaţională
Colaborările internaţionale ale Facultăţii de Inginerie Electrică au avut ca principal

obiectiv creşterea mobilităţii studenţilor dar şi efectuarea unor stagii de pregătire şi cercetare
pentru cadrele didactice la toate nivelurile.

S-au menţinut şi s-au semnat contracte instituţionale cu universităţi de prestigiu din
Franţa, Germania,  Italia, Spania, Grecia:
Université Paul Sabatier Toulouse III
Université Catholique de Lille
Institut Polytechnique Bordeaux
Université de Franche-Comté, Besançon
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
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Politecnico di Torino
Hochschule Darmstadt
Université Catholique de Louvain
Université de Poitiers
Technological Educational Institute of Patras, Greece
University of La Rioja, Spain
Université Paris Sud – IUT de Cachan
Université de Bourgogne – IUT le Creusot
Universitatea Tehnică din Sofia

În cadrul diferitelor programe de cooperare au fost realizate schimburi de cadre
didactice şi studenţi cu universităţile partenere:

o 18 studenţi străini au efectuat studii sau stagii pentru elaborarea proiectelor de
diplomă în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică

o 3 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică au efectuat studii, stagii practice
sau pentru elaborarea proiectelor de diplomă la parteneri din străinătate

o 6 cadre didactice au beneficiat de stagii la universităţi din străinătate (3 cu bursă de
mobilitate Erasmus şi 3 cu alte tipuri de mobilităţi).

Trebuie subliniată o scădere a interesului studenţilor facultăţii noaste pentru mobilităţi în
cadrul programului Erasmus.

5. Imagine academică
Organizarea conferinţei SIELMEN

Facultatea a continuat tradiţia participării în calitate de coorganizator al Conferinţei
Internationala de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN.
Editarea unui nou volum al Analelor UCV, seria Inginerie Electrică

În 2013 a fost publicat numărul 37 al revistei Analele Universităţii din Craiova, seria
Inginerie Electrică care include un număr de 39 lucrări. Continuitatea în editarea acestei
publicaţii ştiinţifice, precum şi îndeplinirea exigenţelor necesare indexării internaţionale au
permis menţinerea revistei în baza de date internaţională Index Copernicus.

6. Situaţie financiară
Resursele financiare ale Facultăţii de Inginerie Electrică sunt obţinute prin finanţare

de la buget sau prin resurse proprii (taxe încasate de la studenţii în regim cu taxă, contracte de
cercetare, activităţi de formare continuă etc.) şi sunt distribuite facultăţii pe baza unui
algoritm propriu al  Universităţii din Craiova.

Pe fondul menţinerii la nivel scăzut a alocaţiei bugetare şi creşterii costurilor prin
indexări salariale neacoperite prin creşteri ale alocaţiilor a avut loc o scădere importantă a
veniturilor reale ale facultăţii, ceea ce  creează greutăţi în acoperirea cheltuielilor.

Evoluţia veniturilor, principalelor cheltuieli şi soldul facultăţii pentru anul 2013
(furnizată de Direcţia Ecomomică) este următoarea:

Sold la 1.01.2013 -279.836 lei
Venituri din alocaţia bugetară 2013 3.724.385 lei
Venituri proprii 532.710 lei
Venituri cursuri formare continuă 56.200 lei
Diferenţe pentru orele prestate/comandate la alte departamente -458.146 lei
Cheltuieli salariale 2013 4.779.138 lei
Alte cheltuieli (inclusiv corecţii sold) 122.428 lei
Sold la 31.12.2013 -1.326.253 lei
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La nivelul alocaţiilor actuale, veniturile facultăţii acoperă 88% din costuri, respectiv
90,3% din cheltuielile salariale (fără a include schimburile cu alte departamente).

În aceste condiţii, măsurile de reducere a costurilor luate la nivelul departamentelor şi
facultăţii (în principal reducerea numărului normelor vacante, ceea ce conduce la creşterea
gradului de ocupare a posturilor din statele de funcţiuni) nu pot conduce la echilibrarea
bugetului facultăţii.

Modul de constituire şi utilizare a Fondului de dezvoltare al Facultăţii de Inginerie
Electrică pentru anul 2013 este următorul:
Cota din finanţarea de bază 111.732 lei
Cota din venituri proprii 21.043 lei
Cota din venituri  formare continuă (poate fi utilizată numai pentru
dezvoltarea bazei materiale destinate formării continue)

7.025 lei

Împrumuturi restituite -1.724 lei
Plata cu ora (conducători doctorat pensionari sem II 2012/2013) 37.633 lei
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe ARACIS: 1 program licenţă şi 1
program master, hârtie, toner, componente întreţinere tehnică de calcul)

35.315 lei

Dobanzi împrumut finanţare program POSDRU doctorat şi postdoctorat 5.579 lei
Cheltuieli capital 149 lei
SOLD 59.399 lei

Pentru sprijinirea activităţii de publicare a fost constituit Fondul de cercetare prin
reducerea contribuţiei la fondul centralizat. Utilizarea acestui pentru perioada iunie-
decembrie din anul 2013 a fost:
Cota din finanţarea de bază 29.325 lei
Cota din venituri proprii 2.556 lei
Cheltuieli 11.127 lei
SOLD 20.754 lei

Din cauza finanţării reduse a activităţilor didactice şi de cercetare, în anul 2013 nu au
putut fi  realizate investiţii în echipamente pentru dotarea laboratoarelor facultăţii sau pentru
lucrări de îmbunătăţire a spaţiilor de învăţământ.
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Teologie Ortodoxă

I. Activitatea didactică
Având în vedere că activitatea didactică este factorul decisiv pentru calitatea oricărei

facultăţi, ne-am propus şi am reuşit să îmbunătăţim modul de organizare a procesului de
predare şi de pregătire aplicativă a studenţilor. O măsură concretă a fost procesul de evaluare
internă continuă a programelor de studii de licenţă şi master.

O componentă importantă în procesul de evaluare internă a fost şi evaluarea interacţiunii
student-cadru didactic pentru care s-a aplicat chestionarul Universităţii. Din cuantificarea
notelor acordate au rezultat următoarele calificative:
1. Gradul de frecvenţă al studenţilor la cursuri este de peste 90% iar Gradul de frecvenţă al
masteranzilor la cursuri este cuprins între 81-90%
2. Gradul de frecvenţă al cadrelor didactice este de peste 90% la ambele cicluri de studii
3. Prelegerile cursurilor au fost prezentate într-o succesiune logică: Calificativ acordat de
studenţi şi masteranzi: Excelent planificate
4. Cadrele didactice induc studenţilor motivaţia de a învăţa: Calificativ acordat de studenţi şi
masteranzi: Motivaţie foarte puternică
5. Noţiunile prezentate sunt explicate în mod clar: Calificativ acordat de studenţi şi
masteranzi: Explicaţie foarte clară
6. Cadrele didactice prezintă în mod atractiv subiectul cursului: Calificativ acordat de
studenţi şi masteranzi: Foarte atractiv
7. Modul de interacţiune şi comunicare cu studenţii: Calificativ acordat de studenţi şi
masteranzi: Foarte bun
8. Cum apreciază studenţii impactul cursurilor asupra pregătirii lor profesionale: Calificativ
acordat de studenţi: Foarte puternic Calificativ acordat de masteranzi: Puternic
9. Bibliografia recomandată este accesibilă şi folositoare: Calificativ acordat de studenţi:
Foarte folositoare şi accesibilă;  Calificativ acordat de masteranzi: Foarte folositoare dar
puţin accesibilă
10.Cum apreciază studenţii din punct de vedere moral prestaţia cadrelor didactice:
Calificativ acordat de studenţi şi masteranzi: Excelentă

Cu ajutorul acestei acestui tip de evaluare au putut fi identificate punctele slabe din
procesul didactic şi am putut găsi mijloace de creştere a atractivităţii programelor de studii
oferite prin implementarea unor metode de predare şi de implicare a studenţilor în activităţile
practice mai eficiente care sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii şi care asigură, în
acelaţi timp, atingerea obiectivelor specifice ale Facultăţii.

Totodată, am acţionat în direcţia uniformizării metodologiilor de evaluare a
studenţilor păstrând specificul disciplinelor de studiu, astfel încât evaluarea a reuşit punerea
în valoare a calităţilor studenţilor care reflectă gradul de eficienţă a procesului educaţional. În
cadrul Facultăţii noastre evaluarea a ţinut seamă şi de latura formativă specifică a
programelor de studii din domenii, dar şi de obiectivele particulare ale învăţământului
teologic ortodox. În toate aceste acţiuni ne-am bucurat de sprijinul şi buna colaborare cu
Prorectoratul pentru Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii.

De asemenea, s-a pus accentul pe elaborarea unor strategii la nivel departamental în
scopul sistematizării muncii de cercetare a cadrelor didactice prin valorificare oportunităţilor
de finanţare în domeniu, prin informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la aceste
oportunităţi, dar şi prin accesul la resursele existente la nivelul Universităţii. Totodată, am
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urmărit o bună valorificare a rezultatelor cercetării, prin creşterea calităţii şi vizibilităţii
publicaţiilor ştiinţifice.

În anul universitar 2011-2012, Facultatea a functionat sub denumirea Facultatea de
Teologie, Istorie si Stiinte ale Educatiei a carei structura a cuprins Departamentul de
Teologie, Departamentul de Istorie, Relatii internationale si Studii europene si Departamentul
de Stiinte ale Educatiei. In cadrul Departamentelor de Teologie, Istorie, Relatii internationale
si Studii europene procesul de invatamant a fost structurat pe 3 cicluri de învăţământ: studii
universitare de licenţă, studii universitare de master şi studii doctorale. Departamentul de
Stiinte ale Educatiei a fost structurat doar pe studii universitare de licenţă. Domeniile de
ierarhizare din cadrul Facultatii au fost: Domeniul de Stiinte umaniste si arte, Domeniul de
Stiinte politice si Domeniul de Stiinte ale educatiei. In cadrul acestor domenii au functionat
urmatoarele programe de studii:

1. În cadrul studiilor universitare de licenţă au functionat 4 specializari: Teologie
ortodoxa pastorala, Istorie, Relatii internationale si studii europene, Pedagogia
învăţământului şcolar şi preşcolar si o filiala a acestei specializari la Drobeta-Turnu-Severin.

2. În cadrul studiilor universitare de master au functionat 5 specializări: Misiune şi
pastoraţie, Comunicarea socială a Bisericii, Istoria ideii de Europa, Romanii in istoria
Europei si Dezvoltare regională.

3. În cadrul Şcolii Doctorale de Teologie si Istorie au funcţionat 4 conducători de
doctorate şi 3 specializări: Teologie Dogmatică, Teologie Istorică si Istorie. Toate domeniile
şi specializările facultăţii sunt acreditate să funcţioneze sau prezintă autorizaţie de funcţionare
din partea Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică.

Începând cu anul universitar 2012-2013, Facultatea s-a reorganizat şi funcţionează
sub denumirea de Facultatea de Teologie Ortodoxă. Totodată, oferta educaţională s-a
îmbunătăţit şi s-a diversificat, astfel că, începând cu anul universitar 2012-2013, s-a autorizat
funcţionarea în cadrul Facultăţii a specializării de licenţă Artă sacră pentru care am realizat
dotarea şi modernizarea laboratoarelor de restaurare şi conservare, precum şi a sălilor de curs
şi a laboratoarelor de lucrări practice, cu mobilier, aparatură şi instrumentar. Începând cu anul
universitar curent specializarea Artă sacră se află în domeniul de licenţă Arte vizuale.
Periodic, se asigură necesarul de consumabile specifice activităţilor de pictură şi restaurare
icoană şi restaurare carte veche. Toate aceste achiziţii s-au realizat cu sprijinul permanent al
Arhiepiscopiei Craiovei.

În momentul de faţă ne aflăm în proces de evaluare externă a unui nou program de studii
masterale Teologie şi cultură care îşi propune îmbunătăţirea calităţii didactice cu noi
discipline dintr-o arie culturală lărgită.

În cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane, domeniul de doctorat Teologie, s-au
susţinut public un număr de 5 teze de doctorat care au primit validarea CNATDCU şi
confirmarea Ministerului de resort, urmând ca, în luna curentă, să se susţină încă două teze de
doctorat, cu următoarele titluri:

o 16.07.2012, Teza „Creştinismul în Ţara Sfântă de la cucerirea arabă la prima
Cruciadă - secolele VII-XI d.Hr.”, coordonator ştiinţific Prof.dr Constantin
Pătuleanu

o 19.02.2013, Teza: „Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica
Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, coordonator
ştiinţific Prof.dr Constantin Pătuleanu

o 19.02.2013, Teza: „Lucrarea Harului Dumnezeiesc în Teologia Sfântului
Grigorie Palama”, coordonator ştiinţific IPS Prof.dr Irineu Ion Popa

o 10.06.2013, Teza „Hristologie şi mistică în operele Părinţilor Sirieni”,
coordonator ştiinţific IPS Prof.dr Irineu Ion Popa
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o 15.10.2013, Teza „Sfânta Euharistie – Taina nemuririi. Rolul ei în creşterea
duhovnicească a credincioşilor”, coordonator ştiinţific IPS Prof.dr Irineu Ion
Popa

Urmează să se susţină la data de 27 martie 2014, următoarele teze:
o „Caracterul soteriologic al Învierii Mântuitorului Hristos”, coordonator

ştiinţific IPS Prof.dr Irineu Ion Popa
o „Efectele Sfintei Euharistii în Teologia Sfântului Chiril al Alexandriei”,

coordonator ştiinţific IPS Prof.dr Irineu Ion Popa
Menţionăm că pentru toate aceste susţineri s-a avut în vedere colaborarea cu membri

referenţi de renume de la universităţi de prim rang din ţară.
În anul universitar 2011-2012 am coordonat şi activitatea de doctorat a domeniului

Istorie, în cadrul căruia s-au susţinut un număr de 15 teze de doctorat, dintre care 5 în
perioada mai-septembrie 2012, după cum urmează:

o Iunie 2012, „Evoluţia administrativă a Dobrogei (1878-1913)”, coordonator
ştiinţific Prof.dr Corneliu-Mihail Lungu

o Septembrie 2012, „Procesul industrializării în Oltenia în perioada 1878-
1948”, coordonator ştiinţific Prof.dr Vladimir Osiac

o Septembrie 2012, „Personalitatea politicianului Dimitrie A. Sturdza”,
coordonator ştiinţific Prof.dr Corneliu-Mihail Lungu

o Septembrie 2012, „Portrete de figuri politice în colecţiile stampelor din
România (până la 1918) ”, coordonator ştiinţific Prof.dr Vladimir Osiac

o Septembrie 2012, „Relaţiile Româno-Austro-Ungare între anii 1900-1914”,
coordonator ştiinţific Prof.dr Corneliu-Mihail Lungu

II. Cercetarea ştiinţifică
Cercetarea ştiinţifică reprezintă un capitol extrem de important în planul nostru

managerial. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivelul Facultăţii ţine seama de domeniile
programelor de studii, urmând strategiile gândite şi implementate de către Universitatea din
Craiova. În aceste condiţii, am reuşit o mai bună organizare a resurselor logistice existente
printr-o colaborare permanentă cu Prorectoratul pentru Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu
mediul economic, dar şi prin stimularea doctoranzilor în vederea implicării lor în echipe şi
proiecte de cercetare.

Considerăm că un pas concret pentru îndeplinirea acestor deziderate se constituie
înfiinţarea Centrului de Studii Teologice şi Interreligioase cu următoarele departamente
ştiinţifice: Departamentul de Dogmatică, Departamentul de Studii Biblice, Departamentul de
Studii Istorice, Departamentul de Studii Patristice, Departamentul de Etică, Departamentul de
Studii Ecumenice, Departamentul de Studii Interreligioase, Departamentul de Studii
Liturgice, Departamentul de Drept canonic, Departamentul de Pedagogie, Departamentul de
Muzică.

În această perioadă s-au aflat în derulare următoarele proiecte în calitatea de instituţie
coordonatoare:

1. Proiectul Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară (cod proiect 2009-1-
RO1-GRU06-02993 1), proiect finanțat de ANPCDEFP prin Programul Grundtvig și derulat
de Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, în calitate de instituție coordonatoare,
în parteneriat cu alte 4 instituții europene: Facultatea de Teologie a Universităţii „St. Kliment
Ochridsky” din Sofia (Bulgaria), Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia (Italia), Institutul
Teologic al Bisericii Evanghelice Luterane Estoniene (Estonia) şi Şcoala Norvegiană de
Teologie din Oslo (Norvegia).

2. Proiectul Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest
Oltenia (nr.de identificare: POSDRU/109/2.1/G/81762), cofinanţat din Fondul Social
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European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” din Domeniul major
de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Activitatea publicistică a cadrelor didactice ale Facultăţii s-a concretizat în publicarea
de articole în Revista Mitropoliei Olteniei care este recunoscută CNCS, categoria B, dar şi în
alte reviste româneşti indexate în baze de date internaţionale,  în articole publicate în
volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale, în cărţi sau capitole publicate în edituri
naţionale de prestigiu recunoscute CNCS, categoriile A,B,C pe care le redăm în anexă.

Manifestările ştiinţifice pe care Facultatea le-a organizat în perioada mai 2012 până în
prezent reflectă gradul de implicare a fiecărui cadru didactic al Facultăţii în munca de echipă.
Amintim aici cele mai importante acţiuni şi manifestări organizate în această perioadă:

o Simpozionul Naţional Studenţesc „Sensul suferinţei şi al vindecării în Sfânta
Scriptură şi în operele Sfinţilor Părinţi”, Mănăstirea Tismana, 15-17 mai 2012;

o Simpozionul Dezvoltare rurală şi regională, manifestare organizată în cadrul Proiectului
european “Universitatea - pol pentru inovare si dezvoltare”, 25 mai 2012, in localitatea
Valcea;

o Simpozionul Incluziune sociala, manifestare organizată în cadrul Proiectului european
“Universitatea - pol pentru inovare si dezvoltare”, 28 mai 2012, in localitatea
Dr.Tr.Severin, jud.Mehedinţi;

o Simpozionul Valorificarea patrimoniului cultural istoric, manifestare organizată în cadrul
Proiectului european “Universitatea - pol pentru inovare si dezvoltare”, Valcea, 31 mai
2012;

o Simpozionul Istoria culturala astazi: de la istoria reprezentarilor la istoria emotiilor,
manifestare organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S.
Nicolaescu-Plopşor, Craiova, 15 iunie 2012;

o Simpozionul Dezvoltarea capacitatii de management pentru dezvoltarea administratiei
publice locale, manifestare organizată în cadrul Proiectului european “Universitatea - pol
pentru inovare si dezvoltare”, Slatina, 18 iunie 2012;

o Simpozionul Cooperare transfrontalieră, manifestare organizată în cadrul Proiectului
european “Universitatea - pol pentru inovare si dezvoltare”, 25 iunie 2012, localitatea
Calarasi, jud.Dolj

o Simpozionul Dezvoltarea capacităţii de management şi dezvoltarea unităţilor de
invăţământ, manifestare organizată în cadrul Proiectului european “Universitatea - pol
pentru inovare si dezvoltare”, Targu-Jiu, 29 iunie 2012.

o Simpozionul Naţional „Teologie şi mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei”, Ediţia
a IV-a, Mănăstirea Tismana, 25-27 iulie 2012.

o Paradigma creştină a unei Europe Unite. Dimensiunea istorică şi religioasă a
domniei Sfântului Constantin cel Mare şi receptarea ei în actualitate, Mănăstirea
Tismana, 29-30 mai 2013;

o Simpozionul Naţional „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”, Dr. Tr. Severin,
3 - 6 iunie 2013;

o Simpozionul Naţional Teologia ortodoxă siriană de la Sf. Efrem Sirul la Sf. Isaac
Sirul, Mănăstirea Tismana, 8-10 octombrie 2013;

o Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii, Craiova, 19-20 octombrie 2013;
o Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi

valorificarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, Craiova, 25-26 noiembrie 2013;
o Simpozionul Naţional Studenţesc, Ediţia a IV-a, „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,

punte de legătură între lumea greco-romană şi modernitate” şi „Teologie şi viaţă în
opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”, Mănăstirea Tismana, 27-28 noiembrie
2013.
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Aproximativ 70% din numărul cadrelor didactice şi auxiliare au urmat şi au absolvit
cursuri de formare destinate managerilor, membrilor echipelor de proiect, persoanelor
implicate în implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă sau tuturor celor care
doresc să capete cunoştinţe şi abilităţi în domeniu iar personalul bibliotecii a urmat cursuri de
perfecţionare organizate prin programe naţionale.

III. Relaţiile internaţionale
Toate departamentele care au funcţionat în cadrul Facultăţii în perioada mai 2012 până în

prezent au o frumoasă tradiţie în domeniul relaţiilor internaţionale, concretizată în contacte cu
instituţii de învăţământ superior de peste hotare, schimburi de experienţă, parteneriate şi
schimburi de burse. Am susţinut permanent multiplicarea acordurilor ERASMUS atât în ceea
ce priveşte componenta dedicată cadrelor didactice, cât şi cea dedicată studenţilor. O
prioritate a reprezentat-o internaţionalizarea manifestărilor ştiinţifice organizate de Facultate,
prin accesarea oportunităţilor de finanţare în acest domeniu, astfel încât anvergura şi
vizibilitatea acestor manifestări a crescut iar volumele cuprinzând lucrările prezentate de
participanţi corespund standardelor actuale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În această perioadă, am reuşit să încheiem următoarele Contracte de colaborare cu alte
Universităţii:

o Erasmus+ Programme, contract încheiat cu SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT
OHRIDSKI (BULGARIA), pe perioada 2014-2021;

o Acord Erasmus semnat cu IGDIR UNIVERSITY (Turcia), pe perioada 2013-2016;
o Acord SEE semnat cu MF NORWEGIAN SCHOOL OF THEOLOGY, pe perioada

2013-2016.
Prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale s-

au obţinut pentru studenţi următoarele burse de studiu în străinătate:
o 3 burse de studiu (program complet: Licenţă, Master şi Doctorat) în Grecia;
o 2 burse de studiu (program complet: Master şi Doctorat) în Rusia.

Prin Fundaţia Evangelisches Werk fur Diakonie und Entwicklung
o 1 bursă de studii, Program Doctorat, în Germania.

IV. Cadrele didactice
Facultatea de Teologie, Istorie si Stiinte ale Educaţiei a functionat in anul universitar

2011-2012 cu un număr de 48 de cadre didactice titulare si 9 cadre didactice auxiliare la
Secretariat si Bibliotecă, astfel:

o Departamentul de Teologie cu un număr de 18 cadre didactice titulare: 5
Profesori, 3 Conferenţiari, 8 Lectori, 2 Asistenţi si 2 bibliotecare.

Secretariatul a fost comun pentru Departamentele de Teologie, Istorie, Relatii internationale
si Studii europene si a fost asigurat de 3 care didactice auxiliare

o Departamentul de Istorie, Relatii internationale si Studii europene cu un număr
de 17 cadre didactice titulare: 3 Profesori, 2 Conferenţiari, 7 Lectori, 4
Asistenţi si 1 Preparator

o Departamentul de Stiinte ale Educatiei cu un număr de 13 cadre didactice
titulare: 3 Conferenţiari, 9 Lectori, 1 Preparator si 4 cadre didactice auxiliare
la Secretariatul departamentului

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă a funcţionat cu un
număr de 17 cadre didactice titulare, 4 cadre didactice auxiliare la Secretariat şi Bibliotecă,
astfel:

o Departamentul de Teologie cu un număr de 18 cadre didactice titulare: 5
Profesori, 4 Conferenţiari, 9 Lectori, 1 Asistent, 2 secretare şi 2 bibliotecare.
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În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă a funcţionat cu un
număr de 17 cadre didactice titulare ca urmare a pensionării unui profesor, 4 cadre didactice
auxiliare la Secretariat şi Bibliotecă, astfel:

o Departamentul de Teologie cu un număr de 18 cadre didactice titulare: 5
Profesori, 4 Conferenţiari, 9 Lectori, 1 Asistent, 2 secretare şi 2 bibliotecare.

În anul universitar 2013-2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă a funcţionat cu un
număr de 16 cadre didactice titulare ca urmare a transferului unui profesor la Universitatea
din Bucureşti şi 1 profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, 4 cadre
didactice auxiliare la Secretariat şi Bibliotecă, astfel:

o Departamentul de Teologie cu un număr de 16 cadre didactice titulare: 3
Profesori, 4 Conferenţiari, 9 Lectori, 1 Asistent, 2 secretare şi 2 bibliotecare.

V. Studenţii
Conform legislaţiei în vigoare, dar şi tradiţiei consacrate în întreaga lume academică,

universitatea este centrată pe student, acesta fiind nu doar beneficiarul direct al procesului de
învăţământ, ci şi partenerul activ al corpului profesoral şi administrativ în întreţinerea şi
dezvoltarea instituţiei de învăţământ superior. Pe lângă aceasta, am propus adoptarea unor
măsuri concrete menite să rezolve problemele punctuale ale studenţilor.

La nivelul logisticii, un prim pas îl reprezintă asigurarea unor spaţii de învăţământ la
standarde cât mai înalte şi menţionăm aici darea în folosinţă în 2012 a Centrului de
Restaurare, Conservare Patrimoniu şi Vizualizare, situat în strada Brestei, nr.24, spaţiu dotat
cu laboratoare, săli de curs şi seminar, ateliere pentru activităţile de pictură şi restaurare
icoană şi carte veche specifice specializării Artă sacră  de pictură şi restaurare icoană şi
restaurare carte veche.

Facultatea de Teologie, Istorie şi Stiinte ale Educaţiei a însumat în anul universitar 2011-
2012 un număr total de 1225 studenţi, masteranzi şi doctoranzi, după cum urmează:

 Efectiv studenti ciclul I, studii universitare de licenta – 987 studenţi:
Teologie Pastorala: 345, Istorie: 79, Relatii internationale si Studii europene: 138, Stiinte ale
Educatiei: 425;

 Efectiv studenti ciclul II, studii universitare de master – 198 studenţi:
Domeniul Teologie: 98, Domeniul Istorie: 70 si Domeniul Stiinte sociale: 30

 Efectiv Doctoranzi: 40, din care: 19 in Domeniul Teologie si 21 in Domeniul
Istorie

 Studenţi din afara graniţelor ţării: 21 ( 15 bursieri ai statului român, 1 student pe cont propriu
nevalutar si 5 studenti pe cont propriu in lei), dupa cum urmeaza pe departamente:

- Departamentul de Teologie: 1 masterand bursier al statului roman
- Departamentul de Istorie, Relatii internationale si Studii europene: 11 studenti si 2

masteranzi bursieri ai statului roman
- Departamentul de Stiinte ale Educatiei: 1 student bursier al statului roman, 1 student

pe cont propriu nevalutar si 5 studenti pe cont propriu in lei
Bursieri în străinătate: 3 studenti ai specializarii de Relatii internationale si Studii

europene cu Burse Erasmus in Belgia si Franta

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă a însumat  un număr total
de 550 studenţi, masteranzi şi doctoranzi, după cum urmează:

 Efectiv studenti ciclul I, studii universitare de licenta – 432 studenţi;
 Efectiv studenti ciclul II, studii universitare de master – 95 studenţi:
 Efectiv Doctoranzi: 23
 Studenţi din afara graniţelor ţării: 1 (1 student pe cont propriu nevalutar din R.Bulgaria)
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În anul universitar 2013-2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă a însumat  un număr total
de 471 studenţi, masteranzi şi doctoranzi, după cum urmează:

 Efectiv studenti ciclul I, studii universitare de licenta – 432 studenţi;
 Efectiv studenti ciclul II, studii universitare de master – 101 studenţi:
 Efectiv Doctoranzi: 13
 Studenţi din afara graniţelor ţării: 1 (1 student pe cont propriu nevalutar din Serbia)
Pentru studenţii Departamentului de Teologie s-a urmărit o bună corelare a orelor de

studiu cu activităţile liturgice cu scopul de a stimula implicarea tinerilor teologi în aceste
activităţi şi în afara programului de practică liturgică. Am încercat să asigur un cadru de
dezvoltare unitară a personalităţii studentului teolog, fără a neglija niciuna dintre cele două
laturi ale învăţământului teologic: transferul de cunoştinţe şi respectiv formarea spirituală. S-a
urmărit permanent intensificarea colaborării dintre Mitropolia Olteniei, reprezentanţii
studenţilor şi organizaţiilor studenţeşti, pe de o parte, şi conducerea Facultăţii, pe de altă
parte, printr-un dialog deschis, permanent, precum şi prin implicarea organizaţiilor
studenţeşti în proiectele facultăţii şi prin încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor acestora.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI INDEXATE IN BAZE DE
DATE INTERNAŢIONALE (PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE:
ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE CNCS, CATEGORIA  B,
C)
Nr.crt Depart. Autori articol Titlu articol Denumire revista,

nr.(vol), Pagini, ISSN
1. Teologie Î.P.S. Prof. Univ.

Dr. IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Fiul lui Dumnezeu în deşertarea
de Sine şi lucrarea dumnezeirii
Sale în îndumnezeirea oamenilor

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.9-56
ISSN 1013-4239

2. Teologie Î.P.S. Prof. Univ.
Dr. IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Eshatologia Sfântului Ioan
Evanghelistul sau „Darul vieţii
veşnice” primit încă din această
viaţă şi continuat în Împărăţia
cerurilor

Mitropolia Olteniei,
nr. 5-8/2013, p.7-59
ISSN 1013-4239

3. Teologie Î.P.S. Prof. Univ.
Dr. IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Sfântul Ierarh Calinic – model
de viaţă în Hristos

Mitropolia Olteniei,
nr. 5-8/2013, p.271-
283
ISSN 1013-4239

4. Teologie Î.P.S. Prof. Univ.
Dr. IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Împărăţia lui Dumnezeu în
Sfânta Scriptură şi dimensiunea
ei hristologică, soteriologică şi
eshatologică

Mitropolia Olteniei,
nr. 9-12/2013, p.9-69
ISSN 1013-4239

5. Teologie Pr. Prof. Univ. Dr.
Alexandru

Punerea mâinilor, ungerea şi
vindecarea – fundamente biblice

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.73-85
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Isvoranu ISSN 1013-4239
6. Teologie Pr. Prof. Univ. Dr.

Alexandru
Isvoranu

Teologhisire contemporană în
privinţa iubirii faţă de
Dumnezeu şi de aproapele.
Temeiuri biblice

Mitropolia Olteniei,
nr. 9-12/2013, p.79-
109
ISSN 1013-4239

7.

Teologie
Pr. Conf. Univ.
Dr. Gheorghe
Zamfir

Rolul şi importanţa Sfintei Cruci
în viaţa Bisericii

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.86-
105
ISSN 1013-4239

8. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Adrian Ivan

Ontologia relaţiilor parentale ca
premisă în conturarea modelului
creştin de educaţie

Mitropolia Olteniei,
nr. 5-8/2013, p.16
ISSN 1013-4239

9. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Adrian Ivan

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile
Gordon, Cateheze pastorale pe
înţelesul tuturor (recenzie)

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.269-
270
ISSN 1013-4239

10. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Popescu Sergiu-
Grigore

Şcolile de cântăreţi bisericeşti
din Oltenia în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea
şi în primii ani ai secolului al
XX-lea

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.106-
123
ISSN 1013-4239

11. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Boldişor Adrian

Actualitatea Sfinţilor Trei
Ierarhi

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.244-
254
ISSN 1013-4239

12.

Teologie

Pr. Lect. Univ. Dr.
Boldişor Adrian

Relaţia maestru-discipol în
Istoria şi filosofia religiilor

Mitropolia Olteniei,
nr. 5-8/2013, p.102-
116
ISSN 1013-4239

13. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Boldişor Adrian

Pagini din contribuţiile revistei
„Mitropolia Olteniei” aduse
studiului Istoriei şi filosofiei
Religiilor

Mitropolia Olteniei,
nr. 9-12/2013, p.143-
162
ISSN 1013-4239

14. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Boldişor Adrian

Fenomenul religios între
filozofie şi teologie

Revista Teologică,
nr. 4/2013, p.203-218
ISSN 1222-9695

15. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Nicolae Răzvan
Stan

Dimensiunea ascetico-mistică a
Postului Mare

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.229-
243
ISSN 1013-4239

16.

Teologie

Pr. Lect. Univ. Dr.
Nicolae Răzvan
Stan

Iovan Ianici, Să fim Oameni!
Viaţa şi Cuvântul Patriarhului
Pavel al Serbiei (recenzie)

Mitropolia Olteniei,
nr. 1-4/2013, p.262-
265
ISSN 1013-4239

17. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Nicolae Răzvan
Stan

André Scrima, Timpul Rugului
Aprins. Maestrul spiritual în
tradiţia răsăriteană (Time of the
Burning Bush. Spiritual Master
in the Eastern Tradition)
(recenzie)

RES – Revista
Ecumenică Sibiu, nr.
1/2013,
p.114-116
ISSN 2065-5940

18. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Nicolae Răzvan
Stan

Arhiepiscop Vasilie Krivoşein,
Biserica sobornicească: texte
ecleziologice (recenzie)

Revista Teologică,
nr. 1/2013, p.263-266
ISSN 1222-9695

19. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr. Robert F. Taft, Liturgia. Model Revista Teologică,
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Nicolae Răzvan
Stan

de rugăciune, icoană a vieţii
(recenzie)

nr. 1/2013, p.271-275
ISSN 1222-9695

20. Teologie Pr. Lect. Univ. Dr.
Nicolae Răzvan
Stan

Părintele Adrian Făgeţeanu şi
crucea Rugului Aprins: omagiu
la un secol de la naşterea sa
(recenzie)

Revista Teologică,
nr. 1/2013, p.280-283
ISSN 1222-9695

ARTICOLE PUBLICATE ÎN ALTE REVISTE

Nr.crt. Departament Autori articol Titlu articol Denumire revista, nr.
(vol)

1 Teologie Î.P.S. Prof.
Univ. Dr.
IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Valoarea mântuirii şi îndreptării
noastre reflectată în
consecinţele mântuitoare ale
unirii ipostatice a celor două firi
ale Logosului înomenit

Revista Epifania, nr.
24/martie-mai 2013,
p.36-45
ISSN 2065-3794

2 Teologie Î.P.S. Prof.
Univ. Dr.
IRINEU
POPA
Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

Părintele Ghelasie, un chip
duhovnicesc la hotarul
întâlnirilor semnificative

Revista Epifania,
nr. 25/iunie-august
2013,
p.113-116
ISSN 2065-3794

3 Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Ion Bîrnea

Constantin Spânu şi dragostea
sa pentru muzica bisericească

Ziarul Lumina –
Ediţia de Oltenia,
vineri 25 ianuarie
2013, p.8
ISSN 1841-141X

4 Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Ion Bîrnea

Recunoştinţă vrednicului preot
Ion Dorobanţu

Ziarul Lumina, Ediţie
de Oltenia, miercuri
27 februarie, 2013, p.
8
ISSN 1841-141X

5 Teologie Lect. Univ. Dr.
Mihai
Constantinescu
(în colaborare)

Libertatea religioasă în teoria şi
jurisprudenţa europeană

Îndrumător pastoral,
nr. 5/2013, p.162-174
ISSN 1583-168X

6 Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Nicolae
Răzvan Stan

Dumitru Stăniloae: teologul,
gânditorul, literatul şi omul lui
Dumnezeu

Ramuri, Revistă a
Uniunii Scriitorilor
din România,
nr. 11(1169)/2013,
p.16
ISSN 1220-6342
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ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE SAU
INTERNAŢIONALE
Nr.
crt.

Depart. Autori articol Titlu articol Denumire volum, conferinta,
nr.(vol)

1. Teologie IPS IRINEU,
Mitropolitul
Olteniei

Dogmele şi mărturisirile
de credinţă ale Bisericii
– sensul apofatic şi
raţionalitatea lor mai
presus de raţiune

Mărturisirea de credinţă-locul şi
rolul ei în tradiţia Bisericii
Ortodoxe. Relaţia dintre teologia
academică şi teologia
doxologică, Ed. Doxologia, Iaşi,
2013, ISBN 978-606-666-145-4

2. Teologie Calina Gelu Church, democracy and
the modern state

International Journal of Arts &
Sciences
Multidisciplinary conferences.
Vienna, 14 -18 Aprilie 2013.
Anul 6, vol. 3.

3. Teologie Calina Gelu Perspectives on the status
of religion and diversity
in
contemporary society

‘Religion and Politics’. Church-
State Relationship: from

Constantine the Great to post-
Maastricht Europe

4. Teologie Popescu
Sergiu-Grigore
şi Apostolache
Nuţu

Portret de ctitori: Gogu
şi Polina Vorvoreanu şi
al lor „palat” din
Craiova - moştenire
rânduită în slujba
Bisericii

„Românii în Istoria Europei”,
volumul I, Editura Cetatea de
Scaun, Târgovişte, 2013

5. Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Popescu
Sergiu-Grigore

Un fiu al Basarabiei în
slujba Bisericii din
Oltenia – Mitropolitul
Nestor Vornicescu

„Biserica Ortodoxă din
interfluviul pruto-nistrean (1813-
2013)”, editura Cuvântul ABC,
Chişinău, 2013

6. Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Boldişor
Adrian

Sfântul Constantin cel
Mare – de la păgânism la
creştinism

Sfântul Constantin cel Mare şi
Creştinismul. Teologie, Istorie şi
Hagiografie în Bizanţul
Timpuriu, Coordonator lect. dr.
Daniel Lemeni, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2013, ISBN
978-973-1794-76-1

7. Teologie Pr. Lect. Univ.
Dr. Boldişor
Adrian

Educaţia în islam şi rolul
ei în lumea
contemporană

Competenţe socio-umane pentru
piaţa muncii. Ghid de bune
practici, Coordonatori: conf.
univ. dr. Claudiu Marian
Bunăiaşu, lect. univ. dr. Andreea
Mihaela Niţă, conf. univ. dr.
Nicoleta Călina, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2013, ISBN
978-973-1794-86-0

8. Teologie Lect. Univ. Dr.
Mihai
Constantinescu

Problema ecleziologico-
canonică a căsătoriilor
interreligioase (disparitas
cultus) şi mixte după
legislaţia canonică şi
praxis-ul Bisericii
Ortodoxe

Misiunea sacramentală a
Bisericii Ortodoxe în context
european, Bruxelles, iunie 2011,
Ed. Basilica
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9. Teologie Lect. Univ. Dr.
Mihai
Constantinescu

Contribuţia canonistului
Liviu Stan la dezvoltarea
doctrinei canonice
privind interpretarea şi
aplicarea principiului
autocefaliei bisericeşti

Dreptul canonic în viaţa
Bisericii. In memoriam Preot
profesor dr. Liviu Stan (1910-
1973), Ed. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2013

10. Teologie Asist. Univ. Dr.
Mihai Ciurea

Rolul centrelor de
servicii integrate în
inserţia studenţilor pe
piaţa muncii

Competenţe socio-umane pentru
piaţa muncii. Ghid de bune
practici, Coordonatori: conf.
univ. dr. Claudiu Marian
Bunăiaşu, lect. univ. dr. Andreea
Mihaela Niţă, conf. univ. dr.
Nicoleta Călina, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2013, ISBN
978-973-1794-86-0

CĂRŢI/CAPITOLE PUBLICATE ÎN EDITURI NAŢIONALE DE PRESTIGIU
(PENTRU DOMENIUL ARTE ŞI ŞTIINŢE UMANISTE: EDITURI  RECUNOSCUTE
CNCS, CATEGORIA A, B, C)

Nr.crt. Departament Autori
carte/capitol

Titlu carte/capitol Editura Pagini

1. Teologie IPS Prof. Univ. Dr.
IRINEU POPA,
Mitropolitul
Olteniei – autor
unic

Iconomia plinirii
vremilor în Iisus
Hristos

Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova,
2013,

ISBN: 978-973-
1794-77-8

936

2. Teologie Isvoranu
Alexandru – autor
unic

Exegeza Vechiului
Testament în viziune
patristică (reeditare)

Ed. Universitaria,
Craiova 2013

307

3. Teologie Băjău Constantin –
autor unic

Patrologie şi literatură
post-patristică

Ed. Universitaria,
Craiova 2013

452,
format
B5

4. Teologie Ungureanu Ionel Personalizarea
socialului

Ed. Doxologia,
Iaşi 2013

250

5. Teologie Popescu Sergiu-
Grigore

Istorie, cultură şi
civilizaţie în Piemontul
Bălăciţei/ Mănăstirea
Gura Motrului,
Mănăstirea
Strehaia/PFP Daniel
Ciobotea – Patriarhul
Bisericii Ortodoxe
Române

Ed. Sitech,
Craiova, 2013

435-
447;
778-
781
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6. Teologie Mihai
Constantinescu
(studiu în volum
colectiv), Editori
Constantin Rus şi
Emilian Roman

"La différence de
religion” comme
empêchement au
mariage selon la
législation et la
doctrine canonique de
l’Église Orthodoxe et
Catholique-Romaine.
Un point de vue
orthodoxe", în vol. The
Christian Family

Ed. Universităţii
„Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2013

238-
260
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Anul 2013 pentru învăţământul superior din România a fost marcat de menținerea
unui nivel foarte scăzut al alocației bugetare pe student echivalent cu implicații directe asupra
asigurării resurselor financiare necesare desfășurării activității. Eforturile noastre au fost
îndreptate în continuare către realizarea obiectivelor strategice ale FEAA:

 Creşterea calităţii procesului de învăţământ pentru formarea de specialişti în
domeniul economic, competitivi pe piaţa internaţională a muncii ;

 Restructurarea ofertei educaţionale a facultăţii (programe de studii, planuri de
învăţământ, fişele disciplinelor) pentru a răspunde mai bine cerinţelor
angajatorilor şi să conducă la o inserţie rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii;

 Promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil, competitivă pe plan naţional şi
internaţional;

 Realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi
mediul de afaceri.

 Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a FEAA şi alinierea acesteia la
cerinţele de globalizare a pieţei educaţiei

1. Activitatea didactică
Preocuparea principală pe linie didactică a fost îndreptată spre creșterea calității

programelor de studii de licență şi master, conform cerinţelor impuse de exigenţele actuale
ale pieţei muncii şi reperelor actuale ale ştiinţelor economice moderne.

În urma admiterii desfășurate în perioada iulie – septembrie 2013, la studiile
universitare de licenţă au fost înmatriculați studenți la 8 programe de studiu în limba românăși 2 în limba engleză la Craiova şi 4 programe de studii la Drobeta Turnu Severin, în timp ce
la studiile universitare de master au fost înmatriculați studenți la 12 programe de studii la
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Informatică Economică - Statistică şi Previziune Economică

Finanţe - Finanţe şi Bănci (Craiova și Dr. Tr. Severin)
- Finanțe și Bănci (în lb. engleză)

Economie şi Afaceri
Internaţionale

- Economie şi Afaceri Internaţionale
- Economie și Afaceri Internaționale (în lb. engleză)

Tabelul 2. Programe de Masterat

DOMENIUL PROGRAMUL DE STUDII

Management

- Managementul Afacerilor
- Managementul Organizaţiilor Publice
- Managementul Resurselor Umane
- Managementul Organizaţiei (Dr. Tr. Severin)

Marketing - Marketing şi Comunicare în Afaceri

Administrarea Afacerilor
- Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat
- Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii (Dr.
Tr. Severin)

Contabilitate

- Audit şi Management Financiar Contabil
- Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele
Internaţionale
- Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit (Dr. Tr.
Severin)

Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică - Managementul Afacerilor Electronice

Finanţe - Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor
- Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Economie şi Afaceri
Internaţionale

- Economie şi Afaceri Europene
- Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba
engleză)

Numărul de studenţi ai facultății, la 30 noiembrie 2013 este prezentat în tabelele
următoare:

Tabelul 3: Număr de studenţi la CRAIOVA

Anul de studii Forma
invatam

Nr total
studenti Buget Cu

taxa

Bursieri
stat

roman
Credite CPV CPN

I ZI 622 379 236 1 0 3 3
II ZI 558 382 172 4 0 0 0
III ZI 640 374 209 3 54 0 0
Total ZI ZI 1820 1135 617 8 54 3 3
I ID 175 0 175 0 0 0 0
II ID 149 0 149 0 0 0 0
III ID 183 0 175 0 8 0 0
Total ID ID 507 0 499 0 8 0 0
I ZI + FR 509 220 284 2 0 3 0
II ZI + FR 565 221 330 2 8 0 4
Total master ZI + FR 1074 441 614 4 8 3 4
TOTAL CRAIOVA 3401 1576 1730 12 70 6 7

Tabelul 4: Număr de studenţi la DR TR SEVERIN
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Anul de studii Forma
invatam

Nr total
studenti Buget Cu

taxa

Bursieri
stat

roman
Credite CPV CPN

I ZI 152 84 68 0 0 0 0
II ZI 179 85 94 0 0 0 0
III ZI 203 87 112 1 3 0 0
Total ZI ZI 534 256 274 1 3 0 0
I ID 0 0 0 0 0 0 0
II ID 16 0 16 0 0 0 0
III ID 21 0 21 0 0 0 0
Total ID ID 37 0 37 0 0 0 0
I ZI 130 49 81 0 0 0 0
II ZI 129 50 78 0 0 1 0
Total master ZI 259 99 159 0 0 1 0
TOTAL DTS 830 355 470 1 3 1 0
TOTAL FEAA 4231 1931 2200 13 73 7 7

Comparativ cu anul 2012 numărul total de studenți al FEAA s-a redus de la 4860 la
4231, cu 629 studenți, respectiv cu 12,9% în principal pe seama reducerii numărului de
studenți finanțați prin taxe. Reducerea numărului de studenți a determinat și o restrângere a
numărului de formații de studii de la 142 grupe / formații de studii în anul 2012-2013 la 128
grupe / formații de studenți în anul 2013-2014 pentru studiile de licență și masterat. O
asemenea măsură, corelată cu obținerea de spații de învățământ suplimentare în cadrul
Clădirii Centrale a UCV (7 săli de curs și seminarii) a permis reducerea gradului de încărcare
a cadrelor didactice și programarea tuturor activităților didactice în zilele de luni până
sâmbătă.

Anul 2013 a fost un an în care a trebuit să fie evaluate periodic, de către ARACIS,
majoritatea programelor de studii de licență și master. Astfel, s-au reacreditat 7 programe de
studii de licență la Craiova, învățământ cu frecvență (Finanțe și Bănci; Economie și Afaceri
Internaționale; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Management; Marketing;
Informatică Economică; Statistică și Previziune Economică) și alte 3 programe la Drobeta
Turnu Severin (Management; Finanțe și Bănci; Contabilitate și Informatică de Gestiune). De
asemenea, s-au reacreditat 15 programe de studii de master la Craiova (Managementul
Afacerilor; Managementul Organizaţiilor Publice; Managementul Resurselor Umane;
Managementl Competitiv și Performanța Organizațiilor; Marketing şi Comunicare în
Afaceri; Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat; Audit şi Management Financiar
Contabil; Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale;
Managementul Afacerilor Electronice; Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor;
Finanţe şi Administrarea Afacerilor; Management Financiar Bancar; Dezvoltare Regională și
Proiecte Europene; Economie şi Afaceri Europene; Economie şi Administrarea Afacerilor
Internaţionale - în limba engleză) și alte 3 programe de master la Drobeta Turnu Severin
(Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii; Management Contabil, Expertiză
Contabilă şi Audit; Strategii Financiare ale Companiei și Consultanță Fiscală).

Pentru anul 2014 se are în vedere reacreditarea programelor de studii de licență și
masterat cărora le expiră acreditarea în acest an.

Putem afirma că am reuşit să consolidăm programele de studii la nivel licenţă și
master prin:

o actualizarea fișelor disciplinelor și corelarea conținutului acestora cu
competențele înscrise în suplimentul la diplomă (Grila 1 și Grila 2) pentru
toate programele de studii de licență și master;
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o organizarea riguroasă a practicii studenţilor de la licență prin proiectul
PRAXIS;

o perfecţionarea examenului de licenţă, prin organizarea a două probe în
conformitate cu Ordinul MECTS nr. 3545 / 2013;

o actualizarea planurilor de învăţământ pentru toate programele de studii de
licență și reducerea timpului de activitate directă cu studenții cu circa 3 ore /
săptămână;

o implementarea unui nou sistem de evaluare pe parcurs a studenților care
cuantifică mai exact activitatea fiecărui student pe parcursul semestrului șiține cont de aceasta în evaluarea finală.

Pe parcursul lunilor septembrie - decembrie 2013 am organizat mai multe întâlniri cu
reprezentanți au mediului de afaceri în vederea organizării practicii studenților în anul 2014.

Pe parcursul anului 2013 am acreditat 3 programe de formare continuă
postuniversitară.

În cadrul Şcolii Doctorale la nivelul Facultății de Economie şi Administrarea
Afacerilor activează în prezent 12 cadre didactice având calitatea de conducător de doctorat,
dintre care 7 au vârsta de peste 65 de ani. Nu am avut cadre didactice noi care să obțină
calitatea de conducător de doctorat în anul 2013.

2. Cercetarea ştiinţifică
Şi în anul 2013 una dintre principalele preocupări ale conducerii facultăţii şi a

departamentelor a fost îmbunătăţirea performanţei şi prestaţiei ştiinţifice prin identificarea
domeniilor de cercetare pe plan naţional, elaborarea unei politici de cercetare la nivelul
facultăţii şi la nivelul departamentelor. De altfel, cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul
criteriu de evaluare a calificărilor academice şi stă la baza funcţionării şi dezvoltării facultăţii
şi universităţii.

Statistic sinteza cercetării ştiinţifice pe anul 2013 se prezintă astfel:
1. articole publicate în reviste recunoscute ISI: 6
2. lucrări publicate în reviste indexate BDI: 89
3. articole publicate în alte reviste naţionale: 3
4. articole publicate în alte reviste internaţionale 3
4. cărţi editate la edituri internaţionale: 13
5. capitole editate la edituri internaţionale: -
6. cărţi editate la edituri recunoscute CNCSIS: 36
7. capitole editate la edituri recunoscute CNCSIS: -
Pe parcursul anului 2013 cadrele didactice ale FEAA au participat cu lucrăriștiințifice la 73 conferinte dintre care:

o participări la conferinte internaționale: 71
o participări la conferințe naționale: 2

Au fost depuse 16 granturi spre evaluare din care :
o in competiții naționale: 9 graturi ( 8 în calitate de coordonator)
o in competiții internaționale : 7 granturi ( 3 în calitate de coordonator)

Au fost derulate în diverse stadii de implementare în anul 2013, 17 de contracte de
cercetare, din care:

o programe câștigate în competiții internaționale: 4 (2 în calitate de
coordonator)

o programe câștigate în competiții naționale:13 (6  în calitate de coordonator)
o programe cu finanţare din fondurile europene pe diverse programe: 15
o contracte de cercetare cu agenți din mediul economic: 1
o programe cu finanţare din fonduri CNCS: 1
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Valoarea totală a acestor granturi este de 56.012.454 lei din care 12.647.119 lei
valoare aferentă anului 2013

A fost editată și este in curs de tipărire revista Analele Universității din Craiova, seriaȘtiințe Economice, nr. 41/2013.
La nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor există două centre de

cercetare recunoscute instituțional:
o Centrul de cercetări în economie și administrarea afacerilor
o Centrul de cercetare pentru inteligenţă computatională în afaceri şi

economie
De asemenea, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în colaborare cu

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică mai desfășoară activități de cercetare
în cadrul centrului de cercetare recunoscut CNCSIS „Dezvoltare de aplicații multimedia”.

Analizând activitatea primelor două centre enumerate mai sus, reconfirmate la nivel
instituțional în 2013, se evidențiează necesitatea de a revitaliza activitatea lor.

Pentru a impulsiona activitatea de cercetare, în cursul anului 2013 a fost constituit un
fond de cercetare prin alocarea a 1% din veniturile totale. Din acest fond este finanțată
competiția internă de granturi, lansată la finalul anului 2013, și sunt acoprite taxele de
participare la conferințe internaționale de prestigiu.

La nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor se editează următoarele
publicații științifice:

o Analele Universității din Craiova. Seria Științe Economice
o Revista Tinerilor Economiști
o Revista Management&Marketing
o Revista Finanțe-provocările viitorului

Toate revistele sunt indexate în cel puțin de două baze de date internaţionale.
Creșterea calității științifice a acestora a fost o preocupare permanentă. Au fost

stabilite măsuri concrete pentru a spori vizibilitatea internațională a acestora și direcții de
creștere a calității științifice a articolelor publicate în paginile lor.

3. Relaţiile internaţionale
Facultatea are foarte bune relaţii de colaborare cu universităţi din Germania, Franta,

Austria, Polonia, Letonia sau Grecia care asigură și cadre didactice asociate pentru activităţile
de predare pentru programele de studiu în limba engleză.

În cadrul programului Erasmus-Socrates, facultatea noastră are contracte de
colaborare cu urmatoarele universităţi:

1. UNIVERSITE DE STRASBOURG, IUT ROBERT SCHUMAN, FRANŢA
2 UNIVERSITE DE STRASBOURG, IUT LOUIS PASTEURE, FRANŢA
3 UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON, FRANŢA
4 ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE CHAMBERY, SAVOIE, FRANŢA
5 ESC SAINT ETIENNE, FRANŢA
6 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA, ITALIA
7 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA, ITALIA
8 UNIVERSITA DI BOLOGNA, RIMINI, ITALIA
9 DUALE HOCHSCHULE BADEN-WURTTEMBERG KARLSRUHE GERMANIA
10 UNIVERSITAT DES SAARLANDES - SAARBRUCKEN, GERMANIA
11 UNIVERSITAT DUISBURG - ESSEN, GERMANIA
12 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTUGALIA
13 ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA, PORTUGALIA
14 UNIVERSITY OF LJUBLIANA, SLOVENIA
15 YEDITEPE UNIVERSITY, ISTANBUL, TURCIA
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16 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, KATOWICE, POLONIA
17 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, TURCIA
18 UNIVERSITA LA RIOJA, SPANIA
19 UNIVERSITE FRANCHE COMTE, BESANCON, FRANTA
20 RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTATEA DE ECONOMIE, RIGA,
LETONIA
21 UNIVERSITY OF CRETE, RETHYMO, GRECIA
22 WARSAW MANAGEMENT ACADEMY, VARSOVIA, POLONIA
23 UNIVERSITY OF PIRAEUS, GRECIA
24 UNIVERSITY OF CALABRIA, ITALIA
25 GRAZ UNIVERSITY, AUSTRIA
26 PLANTIJN HOGESCHOOL (UNIVERSITY COLLEGE), ANTWERP, BELGIA
27 HOWEST – UNIVERSITY COLLEGE WEST FLANDRES, BELGIA
28 BIFROST UNIVERSITY, ISLANDA
29 HARSTAD UNIVERSITY COLLEGE, NORVEGIA
30UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS,
CROATIA
31 INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSATILES, COMPLUTENSE UNIVERSITY,
MADRID, SPANIA

Astfel am înregistrat o creștere a numărului de univeristăți partenere cu 3 fata de
anul anterior – in cadrul noului program Erasmus+ ajungând la un număr de 31, în
special pe zonele geografice și culturale care până anterior lipseau din portofoliul FEAA,
cum ar fi de exemplu Norvegia, Islanda sau Croatia. Intre aceste universități se regăsesc și
două parteneriate câștigate de FEAA în cadrul programului de Burse SEE in anul 2013.

In anul 2013 au fost plecaţi 15 de studenţi cu un număr total de peste 100 luni de
mobilitate. Prin programul Erasmus, în anul academic 2013-2014, în cadrul FEAA studiază
un număr de 7 studenți din Turcia .

Totodată, din anul 2013 – la programele FEAA predate în limba engleză se regăsesc
studenți din afara spațiului UE – studenți pe cont propriu valutar , proveniți din țări cum ar fi
– Nigeria, Mexic, Zimbabwe sau Palestina – atât la master cât și la licență.

Astfel, FEAA se află pe primul loc la nivelul UCV atât ca număr de studenți out-
going cât și ca număr de studenți incoming.

Pe parcursul ultimului an, facultatea noastră a organizat următoarele evenimente și
activități:

o stagiu visiting professor – J. Zentes – Universitat Saarlandes
Saarbrucken – Germania, mai 2013,

o ceremonie decernare Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova
profesorului - J. Zentes – Universitat Saarlandes Saarbrucken –
Germania, mai 2013

o stagiu visiting professor – El. Thalaassinos – Universitatea din Pireus,
Greece, mai 2013;

o stagiu visiting professor - Tadeusz Kolodziej - Warsaw Management
Academy – aprilie 2013

o organizare si derulare saptamana internationala pentru studentii MBA de
la Universitat Saarlandes Saarbrucken – Germania – cursuri predate de
cadrele didactice ale FEAA pe tematica finantelor internationale si vizite
tematice la cele mai mari companii din Oltenia – Ford, Pirelli, SIF
Oltenia, Popesci Utilaj Greu etc.

Colaborarea în plan internațional a FEAA s-a extins și în afara Europei prin
parteneriatul cu Kangwon National University care a acordat studenților nostri oportunitatea
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bursei K-PIES Scholarship pentru anul academic 2013 – 2014, în domeniul administrarea
afacerilor.

Alte activități derulate în sfera relațiilor internaționale ale FEAA:
o actualizarea bazei de date a mobilităților internaționale din cadrul FEAA

pentru anul 2014;
o actualizarea Ghidului Erasmus (în limba engleză) – conținând

informațiile necesare studenților străini ce studiază la FEAA referitoare
la disciplinele studiate, infrastructura FEAA, localizare, modalități de
transport etc.,

o actualizarea noului site al FEAA – meniul Relații internaționale -
română și engleză,

o actualizarea și postarea pe site-ul web a documentației necesare
studenților Erasmus,

o promovarea directă și online a activităților de selecție în cadrul
programului Erasmus,

o participarea activă a FEAA în cadrul programelor de informare Erasmus
organizate de UCV,

o colaborarea permanentă cu DAAD, British Council, Campus France sau
Comisia Fullbright.

4.Activitate de promovare  a FEAA
În anul 2013, la nivelul FEAA s-au derulat mai multe acțiuni de promovare a

imaginii și ofertei academice a facultății:
o realizarea planului de activități de promovare ale FEAA și eșalonarea

acestora în timp,
o realizarea noii prezentări a FEAA;
o realizarea de materiale promoționale într-un format unitar din punctul de

vedere al identiății vizuale a FEAA – culori, grafică, sigla etc. – Ghidul
studentului, Flyere, pliante etc.

o vizite în 45 de licee din județele Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți în perioada
noiembrie – decembrie 2013,

o organizarea de vizite la sediul FEAA, clădirea centrala a UCV, ale
elevilor diferitelor licee din Craiova,

o organizarea in parteneriat cu ISJ Dolj a concursului ”Cea mai buna idee
de afaceri” – cu participarea elevilor din liceele doljene – parteneriat
incheiat in decembire 2013 si transmis tuturor liceelor din judetul Dolj
prin nota telefonica nr. 572/13.12.2013, cu perioada de derulare a
concursului ianuarie – mai 2014

o participarea la emisiuni TV având drept temă prezentarea programelor de
studii, promovarea ofertei academice, sau a diferitelor evenimente
organizate la nivelul FEAA,

o realizarea paginii de Facebook a FEAA – FEAA.UCV,

5. Resurse umane
Facultatea are în prezent un număr de 122 cadre didactice, repartizate pe următoarea

structură:
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Tabelul 5: Numărul de cadre didactice

Departament Prof Conf Lect Asist

Asist
per.

determ. Total
ECAI 8 12 9 5 2 36
MM 7 11 10 2 3 33
FBAE 10 11 8 3 0 32
SIE 6 10 4 0 1 21
TOTAL 31 44 31 10 6 122

În cursul anului 2013 nu au avut loc modificări în structura personalului didactic.
Activităţile administrative și de secretariat sunt susţinute de 19 persoane, care au

reuşit să-şi realizeze la timp atribuţiile zilnice.

6.Relaţiile cu mediul economic și social
Activitățile din domeniul relațiilor cu mediul economic și social au inclus:

o continuarea parteneriatului de practică cu Ford România –2013
o lansarea parteneriatului de practică cu Pirelli România
o activități de recrutare cu participarea Generali Asigurări, Prysmiangroup,

Pirelli, Allianz Tiriac etc.
o organizarea ”Business Courses” – cu participarea oamenilor de afaceri din

Craiova la cursuri interactive pentru studentii FEAA – din noiembrie 2013 –
cu o frecvență de 2 săptămâni;

o organizarea in parteneriat cu Google – a Google Online Marketing Academy –
noiembrie 2013 – cu participarea a peste 300 de studenti din cadrul
Universitatii din Craiova;

o derularea evenimentului „BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii
economişti” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea din
Craiova şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj - 06 - 08 noiembrie 2013 -
proiectele educaţionale „Să vorbim despre bani şi bănci”. În cadrul acestui
proiect 30 de studenți ai FEAA, membri ai cercului de banking au vizitat
sediun BNR în data de 5 decembrie 2013.

o Organizarea conferinței ”Educația financiară – provocări și soluții” cu
participarea domnului Lucian Anghel, președinte al BVB București.

În ultimul an, s-au intensificat relaţiile facultăţii cu societatea pe următoarele
coordonate:

o colaborare cu mediul de afaceri:
o prin întâlniri periodice cu reprezentanţi ai celor mai importante

companii şi instituţii din zona noastră – Ford Romania, Softronic,
Pirelli, ADR SV Oltenia, Primăria municipiului Craiova şi Prefectura
judeţului Dolj și Consiliul Județean Dolj;

o prin proiectul de practică POSDRU Praxis, în care au fost implicaţi
aproximativ 500 de studenţi plasaţi la principalele companii din
Oltenia;

o prin Şcoala de vară organizată în cadrul Praxis.
o colaborarea cu AFER, prin participarea cadrelor didactice în comisiile de

specialitate ale acestui organism.

Remarcăm, cu această ocazie bursele oferite de BRD-Groupe Société Générale sau
firma Softronic  studenților noștri.
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Am participat la acţiunile organizate de Agenţia Regională de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, de Primăria municipiului Craiova şi Prefectura judeţului Dolj și Consiliul Județean
Dolj.

Colaborarea FEAA cu Ford România s-a extins după cum urmează:
o iulie – 2013 – un număr de 8 studenți de la nivelul licență domeniile finanțe,

contabilitate, economie și afaceri internaționale în cadrul practicii facultative
la sediul Ford din Craiova

o parteneriat practică master - un număr de 9 studenți, domeniile finanțe,
contabilitate, management, economie și afaceri internaționale

o semnarea acordului de practică pentru studenții de la nivelul licență în cadrul
programului Praxis pentru un număr de 14 studenți din domeniile finanțe,
contabilitate, management, economie și afaceri internaționale.

7. Management academic şi financiar
În toată această perioadă am urmărit implementarea managementului strategic prin

elaborarea planului strategic la nivel de facultate, elaborarea planurilor operaţionale şi
evaluarea îndeplinirii acestora.

Cu toate eforturile depuse, apreciem că procesul de comunicare internă nu
funcţionează eficient, în perioada următoare conducerea facultăţii îşi va intensifica eforturile
spre îmbunătăţirea fluxurilor de comunicare, atât pe verticală cât şi pe orizontală, asigurând
transparenţa informaţiilor şi deciziilor pentru toate componentele structurale ale facultăţii.

În ceea ce priveşte resursele financiare, anul 2013 a fost unul greu, în care alocația
bugetară pe student echivalent s-a menținut la un nivel redus, ca de altfel și gradul de
colectare a taxelor de studii. Măsurile luate au permis menținerea unui sold financiar pozitiv
pe tot parcursul anului 2013.

Sinteza execuției bugetare la nivel de FEAA, pentru anul 2013 se prezintă astfel:

Tabelul 6: Sinteza execuției bugetare a FEAA pentru anul 2013

Prin alocarea către facultatea noastră a unui număr suplimentar de 7 săli de curs și
seminar, ca urmare a mutării Facultății de Drept și Științe Administrative în noul sediu, am
rezolvat problema spațiilor de învățământ. De asemenea, pe parcursul anului 2013, 6 săli de
seminar sau laboratoare (272, 268A, 268B, 324, 223, 224) au fost dotate cu sisteme de
videoproiecție.

Denumirea indicatorilor 2012 2013

Sold disponibil la 01.01.2012 2.429.728 713.302
Alocatii bugetare 4.608.756 4.378.680
Venituri proprii din taxe 5.837.550 4.827.592
Schimburi între departamente -407.561
Cheltuieli de personal -11.697.758 -8.902.408
Bunuri si servicii (inclusiv acreditări ARACIS) -310.761 -421.210
Dobanzi -41.570 -17.471
Asistență socială - transport studenti,premiere studenti -427 0
Cheltuieli de capital -2.950 -23.896
Alte operatiuni-imprumuturi -109.266 91.655
Sold disponibil la 30.12.2012 713.302 238.683
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8.Studenţi
Politica facultății noastre poziţionează studentul în centrul tuturor activităţilor pe care

le desfăşoară  ca raspuns la intensificarea concurenţei pe piaţa educaţională. Suntem
conștienți de faptul că studenţii reprezintă  una dintre cele mai importante resurse ale unei
facultăţi, ceea ce face ca managementul universitar să fie organizat astfel încât procesul de
învăţământ să fie centrat pe student. Aceasta este rațiunea pentru care toate măsurile
enunţate anterior au impact direct sau indirect asupra nivelului de pregătire a studenţilor. În
plus faţă de acestea mai trebuie punctate câteva aspecte specific legate de interacținea cu
studenții:

o În anul 2013 s-a  continuat organizarea unor întâlniri periodice cu
reprezentanții studenților de la fiecare program de studii, din fiecare an, în
cadrul cărora s-a făcut o prezentare a măsurilor luate la nivel de facultate
pentru îmbunătățirea calității programelor de studii și s-au căutat soluții
pentru rezolvarea problemelor semnalate de către studenți;

o S-au intensificat acțiunile de sprijin din partea conducerii FEAA a
diverselor acțiuni promovate de către asociația studenților: Cupa FEAA la
fotbal, Școala de vară PRAXIS, Winter School de la Rânca, Balul
Bobocilor 2013 etc.

Consiliul Facultății a sprijinit acţiunile organizate de ASFEAA și AIESEC.
In decursul anului 2013 cadrele didactice ale FEAA au continuat sa se implice activ in

sustinerea studenților pentru derularea unor activități profesionale dar și de voluntariat.
Rezultatele din activitățile profesionale ale studenților s-au contretizat in:

o participarea la Olimpiada Naționala a Studenților Economiști care s-a finalizat
cu premierea a 10 dintre studenții facultății noastre. Acestia au obținut  2
premii speciale, 3 premii pentru originalitate și 1 premiu pentru actualitatea și
oportunitatea cercetării  la șase dintre secțiunile Olimpiadei;

o participarea la Scoala de Vara Praxis ca urmare a unei selectii organizate in
cadrul proiectului POSDRU „Praxis- buni practicieni in tranzitia de la scoala
la viata activa”. 20 studenti care au dovedit abilitati de cunoastere a limbii
engleze si au obtinut nota maxima la examenul de practica de specialiatate au
urmat cursurile scolii de vara de la Eșelnița, județul Mehedinți in perioada 07
- 14 iulie 2013;

o participarea la stagiile de practica organizate la partenerii din strainatate in
cadrul proiectului POSDRU Praxis. 10 dintre studentii participanti la scoala de
vara Praxis au fost selectati pe baza celor mai bune proiecte initiate spre a
merge in stagii de practica, 5 studenti la Strasbourg, Franta si 5 studenti la
Lisabona, Portugalia;

Activitățile de voluntariat care au fost organizate de către ASFEAA cu susținerea
conducerii FEAA au constat în derularea mai multor proiecte:

1. “CalenDarul lui Moş Crăciun”
Acţiune caritabilă desfășurată în perioada 9-20 decembrie 2013  ce a implicat

strângerea de jucării, hăinuţe, dulciuri şi alte alimente neperisabile pentru copiii cu handicap
sever din Centrul de Recuperare “Noricel”.

2. “Dăruim căldura unei noi vieţi”
Proiectul a presupus strângerea de hăinuţe şi alte materiale necesare pentru facilitarea

îngrijirii copiilor nou-născuţi şi abandonaţi din Spitalul Clinic de Urgenţa şi Spitalul
Municipal “Filantropia” din Craiova. S-a desfășurat în perioada 9-20 decembrie 2013.

Cele 2 proiecte  au fost promovate atât în Universitate cât şi online, cunoscând astfel
un succes desăvârşit prin prisma donaţiilor considerabile colectate.
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Iniţiativa membrilor ASFEAA, împreuna cu ajutorul cadrelor didactice, studenţilor
şi tuturor celor care au răspuns la apelul lansat, au contribuit la bucuria celor care mai au prea
puţine motive să zâmbească.

3. “Fii TU Moş Crăciunul lor!”
Proiectul s-a derulat în data de 17 decembrie 2013 și  a avut la bază două acţiuni:

colindarea cadrelor didactice ale Facultăţii de Economie şi Admnistrare a Afacerilor cu
ocazia sărbătorilor de iarna, precum şi strângerea de fonduri pentru cazul umanitar pe care îl
reprezentam – o tânără, fostă studentă a facultăţii, diagnosticată cu cancer.

Prin intermediul proiectului, s-a reuşit strângerea unei sume considerabile, care să îi
aducă fostei noastre studente măcar un minim de bucurie şi să îi faciliteze derularea
procesului de vindecare.

4. MegaBalul Bobocilor – 27 noiembrie 2013
O colaborare între Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, Facultatea de

Automatică, Calculatoare şi Electronică, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Agricultură
şi Horticultură în scopul realizării unui bal al bobocilor inedit, mult superior aşteptărilor
publicului. Concursul de Miss şi Mister, probele inspirate din teme moderne, concertul celor
două trupe de actualitate, precum şi celelalte activităţi de divertisment s-au îmbinat într-un
ansamblu perfect armonizat de distracţie de calitate.

5. “Să salvăm vieţi donând sânge!”
Campanie susţinută şi de ASFEAA în perioada 26-27 noiembrie 2013 pentru a

transmite această iniţiativă studenţilor şi profesorilor în vederea conştientizării efectelor
benefice atât asupra societăţii cât şi aspura individului.

Această acţiune a redefinit actul de donare de sânge prin prisma educării celor care
sunt sub incidenţa sa, privind necesitatea şi avantajele realizării lui.

6. Cupa FEAA
Cupa FEAA este un campionat de fotbal destinat tuturor studentilor facultatii noastre.

S-au format opt echipe in care jucatorii puteau veni cu echipa deja formata, sau decat cu
numele caz in care erau repartizati intr-o echipa. A durat doua zile timp, a fost o competitive
eliminatorie, iar in ultima zi s-au desemnat premiile si totodata a avut loc un meci amical
intre echipa profesorilor FEAA si echipa castigatoare a studentilor.
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Plecând de la premisa că facultatea reprezintă instituţia capabilă să producă
cunoaştere, progres şi inovaţie prin cercetare ştiinţifică, pe care să Ie transmită prin  procesul
educaţional şi de formare continuă, viziunea FEFS trebuie să se materializeze în mobilizarea
tuturor forţelor pentru a deveni una din cele mai bine cotată facultate de educaţie fizică şi
sport din ţară şi de ce nu pe plan european, prin prisma programelor de studii, a
profesionalismului corpului didactic şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Performanţa instituţională nu poate fi obţinută decât din interior, prin mobilizarea
întregului potenţial de resurse umane, profesioniste, a pârghiilor şi mecanismelor interne de
asigurare a calităţii, dar şi printr-un management participativ asumat prin angajament, prin
conştientizare şi responsabilitate. Deschiderea, creativitatea şi implicarea au devenit
cuvintele cheie ale dezvoltării individuale şi prin extensie, ale dezvoltării instituţionale
concretizată în găsirea de soluţii eficiente la toate problemele cu care FEFS s-a confruntat.

FEFS a manifestat flexibilitate şi eficienţă în organizarea şi desfăşurarea întregii
activităţi, prin modernizarea programelor de studii, în sensul asigurării competenţelor prin
care se defineşte cariera profesională, în acord cu cerinţele pieţei muncii şi cu standardele
internaţionale.

Agenda strategică propusă pentru realizarea schimbărilor care se impun a cuprins
principii şi obiective care au fost suficient de specifice pentru a ne focusa pe ele, dar şi
suficient de generale pentru ca toate sectoarele instituţiei să înceapă să le aplice în mod
adecvat, în funcţie de constrângerile exterioare existente (legislaţie, autorităţi, resurse
materiale, etc.), ce necesită identificarea de soluţii optime, în aceste limite.

În conformitate cu prevederilc Cartei Universităţii din Craiova, Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport şi-a asumat următoarele elemente fundamentale specifice privind misiunea sa:

a) Formarea universitară în domeniul educaţiei fizice şi sportului în conformitate cu
nivelul actual al cunoştinţelor. Pregătirea de specialişti cu studii superioare după principiul
modern al coparticipării directe la alegerea şi dezvoltarea traseului profesional, printr-un
proces educaţional capabil să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurând absolvenţilor
şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a muncii;

b) Dezvoltarea profesională avansată post-licenţă prin masterat şi în curând prin studii
doctoraIe;

c) Promovarea cercetării ştiinţifice ca o componentă a activităţii de bază a tuturor
cadrelor didactice, organizarea de congrese, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;

d) Deschiderea facultăţii spre toate sectoarele societăţii, prin îmbinarea constructivă a
tradiţiei cu cerinţele impuse de procesele de dezvoltare şi modernizare continuă.

e) Adaptarea unor programe de învăţământ subordonate exigenţelor contemporane din
domeniul ştiinţelor motricităţii umane, incluzând educaţia fizică şi sportivă, sportul şi
performanţa motrică, kinetoterapia şi motricitatea specială;

1. Priorităţi strategice
1) Actualizarea cadrului general de organizare şi funcţionare a facultăţii prin:

o Elaborarea documentelor necesare funcţionării facultăţii pentru următoarea
perioadă, set de documente incluzând: planul strategic şi operaţional, planurile
privind asigurarea calităţii educaţionale şi a cercetării ştiinţifice etc.;

o Promovarea unor standarde înalte de calitate atât în domeniul didactic cât şi în
cel al activităţii de cercetare ştiinţifică.
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o Urmărirea activităţii celor două departamente, astfel încât funcţionarea lor în
noul cadru structural, bazat pe gruparea disciplinelor în cele două categorii:
disciplinele Teoriei şi metodicii a activităţilor motrice şi disciplinele
Kinetoterapiei şi medicinei sportive, să ducă la o mai bună activitate didactică
şi ştiinţifică;

2) Perfecţionarea continuă educaţională şi curriculară, obţinută prin:
o Promovarea cooperării continue între Consiliul Profesoral al facultăţii,

directorii de departamente şi membrii comisiilor de specialitate pentru
realizarea unui proces educaţional de un nivel înalt şi pentru preîntâmpinarea
apariţiei unor situaţii dificile la nivelul funcţionării facultăţii;

o Creşterea implicării tuturor cadrelor didactice în revizuirea sistematică a
curriculei universitare, pentru actualizarea sa continuă şi pentru sincronizarea
ei cu cea la nivel naţional şi internaţional.

3) Dinamizarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin:
o Promovarea participării cadrelor didactice ale facultăţii la competiţiile

naţionale şi internaţionale deschise proiectelor de cercetare ştiinţifică, atât la
nivelul facultăţii sau universităţii, cât şi în parteneriate naţionale şi
internaţionale;

o Atragerea tinerilor de perspectivă către activitatea de cercetare-dezvoltare-
inovare, în vederea atât a creşterii vizibilităţii ştiinţifice proprii cât şi a
prestigiului facultăţii;

o Folosirea bazei materiale a facultăţii pentru cercetare la nivel cât mai ridicat,
dezvoltarea acesteia continuă, în vederea obţinerii unor rezultate ştiinţifice
semnificative la nivel naţional şi internaţional;

o Promovarea parteneriatelor educaţionale şi ştiinţifice cu instituţii similare din
ţară şi din străinătate.

2. Dezvoltarea academică
Dezvoltarea academică reprezintă fundamentul instituţional pentru a rămâne

competitivi pe piaţa educaţiei şi vizibili în mediul social. Acest fapt a implicat reevaluarea
programelor de studii în funcţie de interesul strategic al universităţii şi facultăţii, de costurile
pe care le necesită funcţionarea lor, de gradul de adresabilitate şi de capacitatea de inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii.

În cadrul ciclurilor de licenţă şi master, s-a realizat o analiză riguroasă a fiecărui
domeniu de Iicenţă, a fiecărui an de studii şi a fiecărei discipline în parte. Planurile de
învăţământ s-au întocmit după criteriul utilităţii disciplinelor şi cunoştinţelor predate, într-o
viziune globală a calificării pe care o dobândeşte studentul.

S-a construit un mecanism clar de evaluare internă a calităţii programelor de studii, în
care să fie implicate cadrele didactice care au experienţă ca membri ai comisiilor sau ca
evaluatori ARACIS.

În procesul managerial s-a urmărit creşterea implicării tuturor factorilor decidenţi
(decan, directori de departament, directorul Centrului de cercetări interdisciplinare), în
vederea promovării unei autonomii de decizie la nivelul fiecărei structuri, prin asumarea
responsabilităţii publice pentru demersurile iniţiate.

3. Cercetarea ştiinţifică
S-a pus un accent deosebit pe cercetarea ştiinţifică, privită ca o componentă de bază a

învăţământului universitar.
În acest sens am avut în vedere câteva aspecte prioritare:
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Îmbunătăţirea performanţei şi prestaţiei ştiinţifice prin identificarea domeniilor
prioritare de cercetare pe plan naţional şi mondial; elaborarea unei politici de cercetare a
facultăţii şi la nivel de departamente.

Continuarea sprijinirii şi stimularea colegilor care aplică şi participă cu proiecte la
competiţiile naţionale şi internaţionale sau prin realizarea de parteneriate cu universităţi,
federaţii sportive şi/sau institute de cercetare naţionale si internaţionale.

Atragerea unor specialişti din mediul sportului de performanţă pentru a lucra în echipe
comune la rezolvarea diferitelor teme de cercetare.

Mediatizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la simpozioane şi
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea lucrărilor în reviste de specialitate,
organizarea anuală a unor simpozioane, workshop-uri şi conferinţe ştiinţifice la nivel de
facultate.

Încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice din facultate să devină membre în comitete
ştiinţifice ale unor conferinţe, congrese, societăţi ştiinţifice, academii, publicaţii de renume,
naţionale şi internaţionale.

Continuarea acordării întregului sprijin revistelor ştiinţifice ale FEFS în procesul de
cotare ale acestora în categorii superioare.

Încurajarea publicării în mai mare măsură de articole în reviste ISI şi indexate în baze
de date internaţionale.

Sprijinirea şi încurajarea cadrelor didactice să publice cărţi, tratate, monografii, în
edituri recunoscute.

Iniţierea şi implicarea în mai mare măsură a studenţilor şi masteranzilor în activitatea
de cercetare stiinţifică din FEFS.

Susţinerea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice internaţionale de
referinţă, pătrunderea în mai mare măsură în releele universitare europene.

Din punct de vedere al conţinutului activităţilor de cercetare, vor fi stabilite teme inter
şi transdisciplinare pentru care există posibilitatea obţinerii unor contracte sau granturi cu
importanţă majoră pentru domeniu, înscrise în domeniile prioritare de finanţare CNCS

SINTEZA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE FEFS – 2013

Nr. crt. Denumirea activităţii Nr. articole Obs.
1. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI 4
2. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE STRĂINE

INDEXATE BDI
5

3. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI
INDEXATE IN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
(PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE:
ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE
RECUNOSCUTE CNCS, CATEGORIA  B, C)

48

4. ARTICOLE PUBLICATE ÎN ALTE REVISTE 2
5. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR

CONFERINŢE NAŢIONALE SAU
INTERNAŢIONALE

11 2 cotate ISI
9 cotate BDI

6. CĂRŢI/CAPITOLE PUBLICATE ÎN EDITURI
NAŢIONALE DE PRESTIGIU (PENTRU DOMENIUL
ARTE ŞI ŞTIINŢE UMANISTE: EDITURI
RECUNOSCUTE CNCS, CATEGORIA A, B, C)

19

7. CĂRŢI/CAPITOLE PUBLICATE ÎN EDITURI
INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU

1

8. PREMII/DISTINCTII OBTINUTE DE CADRELE 1 Diplomă de
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DIDACTICE DIN UNIVERSITATE LA NIVEL
NATIONAL SAU INTERNATIONAL IN ANUL 2013
PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE

merit ştiinţific

9. CONFERINŢE 1 FEFS
CRAIOVA

29-30
MARTIE

2013
Cotată BDI

4. Managementul educaţional
S-au realizat chestionare care au vizat personalul auxiliar şi cadrele didactice.
Programele de studii au fost constant îmbunătăţite prin eliminarea cunoştinţelor

perimate şi adăugarea celor mai recente cuceriri ale ştiinţei domeniului.
Conducerea s-a preocupat constant pentru rezolvarea problemelor individuale ale

studenţilor.
Sunt asigurate cursuri pe suport electronic.
Atât reprezentantul studenţilor în Senatul Universităţii, cât şi cei din Consiliul

Profesoral, participă activ având intervenţii pertinente în atingerea obiectivelor comune.
Studenţii sunt însoţiţi în practica pedagogică şi de antrenorat de cadrele didactice.
Studenţii FEFS au participat la programe internaâionale de studii Erasmus şi

Leonardo Da Vinci.
Au fost organizate vizite în Liceele cu Program Sportiv şi Cluburile Sportive Şcolare.
În această perioadă s-a remarcat activarea studenţilor implicaţi în conducerea

Asociaţiei Studenţeşti a FEFS, mobilizând colegii în participarea la activităţile FEFS şi ale
universităţii.

Pentru stimularea studenţilor şi oferirea de modele dezirabile au fost acordate diplome
de merit studenţilor fruntaşi la învăţăturăşi câştigători ai unor competiţii sportive.

Începând din 2013 s-a iniţiat la nivelul facultăţii crearea unei baze de date cu privire
la inserţia socială a absolvenţilor noştri.

Există chestionare care au vizat problematica opiniei studenţilor privind procesul
didactic, procesul de reprezentare, condiţiile de studiu şi viaţă.

Sunt susţinute activităţi specifice sportului de performanţă, cât şi Cercului ştiinţific
studenţesc.

Atât cadrele didactice ce formează corpul academic, cât şi personalul didactic
auxiliar, formează nucleul facultăţii au avut rolul decisiv în formarea şi perfecţionarea
specialiştilor în educaţie fizică şi sport.

Obiectiv general: Impunerea unui mediu colegial, elegant, care să transmită fiecărui
cadru didactic încrederea în puterea şi solidaritatea corpului academic al FEFS, în cadrul
căruia fiecare dintre noi se poate construi profesional în lumina respectului faţă de valoare şi
demnitate.

SINTEZĂ A ACTIVITĂŢILOR FEFS – 2013

Nr.
crt

Denumire
eveniment

Scurtă prezentare a
conţinutului evenimentului

Data
organizării
eveniment

Locaţia
eveniment

Persoana de
contact

eveniment
1. Târgul de carte

"Gaudeamus"
Cu această ocazie s-a organizat
simpozionul "Sportul susţine
cartea, cartea sţine sportul".
Totodată a avul loc lansare de

Februarie
2013

Teatrul
Naţional
M.Sorescu
Craiova

Conf.univ.dr
Doru Stoica,
Lect.univ.dr.
Germina
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carte de specialitate de către 3
tineri autori, conţinutul acestora
fiind susţinut şi promovat de
cadre didactice, doctori în ştiinţe
în cadrul FEFS Craiova

Cosma,
Lect.univ.dr.
Aurora
Ungureanu

2. Zilele FEFS Craiova - au fost organizate competiţii la
5 discipline sportive, la care au
participat peste 1000 de studenti
de la toate facultăţile
Universităţii din Craiova

- a fost organizată conferinţa
ştiinţifică internaţională
„Exerciţiul fizic mijloc complex
şi modern de promovare a
sănătăţii", în cadrul căreia s-au
desfăşurat şi 3 work-shop-uri
- a avut loc o întâlnire cu foste
cadre didactice ale FEFS sub
titulatura "Cunoscându-ne
trecutul, putem concretiza
prezentul şi prospecta viitorul"
- a avut loc o întâlnire cu foste
glorii sportive din raiova,
precum şi cu antrenori emeriţi,
sub egida "Citius, Altius,
Fortius"
- s-a organizat crosul de
primăvară al studenţilor UCV

M artie 2013

Martie 2013

M artie 2013

Martie 2013

Martie 2013

Complex
sportiv
FEFS
Craiova

Aulele 1 şi 2
FEFS
Craiova

Aula 1
FEFS
Craiova

Aula 1
FEFS
Craiova

Parcul
Tineretului

Conf.univ.dr.
Nanu Costin
Lect.univ.dr.
Ungureanu
Aurora
Lect.univ.dr.
Albină Ctin
Lect.univ.dr.
Lică Eliana
Comitetul de
organizare

Prof.univ.dr.
Orţănescu
Dorina

Prof.univ.dr.
Orţănescu
Dorina

Lect.univ.dr.
Albină Alina
Lect.univ.dr.
Albină Ctin

3. Promovarea
Sportului pentru Toţi

În cadrul proiectului "Viaţa
înseamnă mişcare, bucuraţi-vă
de mişcare" s-au derulat acţini
în colaborare cu Radio Oltenia
Craiova pentru a promova
mişcarea, sportul pentru toţi

Aprilie 2013 Lect.univ.dr.
Cosma
Germina

4. Promovarea FEFS
Craiova

În cadrul acţiunii "Porţile
deschise" au fost efectuate
deplasări la LPS din Craiova,
Tg-Jiu şi Slatina, precum şi la
celelalte cluburi de profil din
zonă pentru a promova FEFS
Craiova şi a atrage un număr cât
mai mare de potenţiali sportivi.
Totodată au început pregătirile
pentru examenul de admitere
iulie 2013

Mai 2013 Conf.univ.dr
Barbu Mihai
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5. Activităţi de
voluntariat „Copii cu
cerinte educative
speciale integrati in
scolile de masa”

Activitatea s-a realizat in baza
parteneriatului cu ACCES si a
presupus:
Sedinte de evaluare ce au fost

efectuate de cadrele didactice
(medici specialisti) ale
Facultatea de Educatie Fizică si
Sport, sectia Kinetoterapie si
motricitate speciala.
In urma evaluarilor s-au
desfasurat activitati de
voluntariat cu studentii
facultatii, constand in: sedinte
de recuperare si activitati fizice
adaptate.

23.10.2013 Şcoala
Gimnazială
Elena
Farago

Conf.univ.dr.
Ilona Ilinca
Lect.univ.dr.
Aurora
Ungureanu

6. Crosul de toamnă al
studenţilor UCV

În cadrul crosului vor participa
studenţii Universităţii din
Craiova, în scopul promovării
unui stil de viaţă activ.

08.11.2013 Parcul
Tineretului

Lect.univ.dr.
Albină Alina

7. Cupa Studenţească
de Bowling şi Cupa
de Bowling pentru
cadrelor didactice

Competiţia are drept scop
manifestarea plăcerii de a juca
bowling, într-un cadru
organizat, îmbinând distracţia cu
spiritul sportivităţii si se va
desfasura pe două categorii:
studenţi şi cadre didactice ale
UCV.

11-12.11.2013 Club 300 Lect.univ.dr.
Aurora
Ungureanu

8. Mişcarea-mijloc
preventiv şi
terapeutic

FEFS împreună cu ASFEFSK
organizează cu prilejul Zilei
Internaţionale a Studenţilor o
campanie de promovare al unui
stil de viaţă sănătos şi activ prin
mişcare prin acţiuni de
informare sub formă de postere,
flyere.

18.11.2013 Piaţa Mihai
Viteazu,
Ora 12.00

Lect.univ.dr.
Cătălin Forţan
Bogdan
Dumitrescu-
preşedinte
ASFEFSK

9. Workshop „Rolul
activităţilor motrice
adaptate în
dezvoltarea copiilor
cu dizabilităţi”

Activitatea îşi propune reunirea
specialiştilor craioveni din
domeniile Kinetoterapiei şi al
Educaţiei Fizice în scopul
evidenţierii rolului exerciţiului
fizic adaptat în facilitarea
incluziunii sociale a persoanelor
cu dizabilităţi. Invitaţi: Eugenia
Pascu-director la Scoala
Speciala „Sf Mina”,
Oana Babolea – profesor
kinetoterapeut la Scoala
Speciala „Sf Vasile”, Adriana
Preda – Presedinte ”Asociatia
pentru Copii cu Cerinte
Educative Speciale – ACCES”

22.11.2013 FEFS
Aula 1

Conf.univ.dr.
Ilona Ilinca

10. Workshop „Dansul
fără frontiere”

Evenimentul  urmăreşte
identificarea metodelor de
predare a dansului la diferite

28.11.2013 Sala de
gimnastică
FEFS

Lect.univ.dr.
Germina
Cosma
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categorii sociale şi de vîrstă.
11. Workshop

„Cercetarea
ştiinţifică la nivel de
studenţi”

Activitatea presupune iniţierea
studenţilor înscrişi în cadrul
Cercului Ştiinţific Studenţesc în
elaborarea şi redactarea
lucrărilor de cercetare.

05.12.2013 Aula 1
FEFS

Lect.univ.dr.
Germina
Cosma
Lect.univ.dr.
Mihai
Dragomir

12. Prima intalnire
transnationala
apartenerilor  in
cadrul proiectului
GRUNDTVIG ,,M-
CARE – Mutual
caring–from
knowledge to action”
si Workshop-ul
internaţional al
proiectului intitulat:
’’Conceptual
frameworks and
their applications in
care-process’’

Proiectul va permite, în
domeniul educaţiei medicale de
recuperare, o oportunitate pentru
dezvoltarea profesională şi de
reflecţie asupra practicii curente
a furnizorilor de educaţie
implicaţi în domeniul maladiilor
cronice dizabilitante
Vor participa invitaţi cu renume
ştiinţific in domeniul medical şi
educaţional: Prof.dr. Calogero
Foti (Italian National Manager
of PRM European Board,
Coordinator of PhD in
“Advances Sciences and
Technologies in Rehabilitation
Medicine and Sports” at Tor
Vergata University, Rome) şi
Asist.Prof.Dr. Salvatore
Antonio Cassarino (Tor Vergata
University of Rome: Faculty of
Medicine, Clinical Sciences and
Translational Medicine), Prof.
Mara Dirba (European
Educational Circle), D-na Maria
Francuz şi Dr. Czeslaw Cieplik
(The Cracow Centre of the
Management and
Administration).

13-16
decembrie
2013

Aula 1
FEFS

Conf.univ.dr.
Eugenia
Rosulescu
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Mecanică

Raportul privind starea generala a facultatii s-a intocmit in baza planului strategic
elaborat pe perioada 2012 - 2016 , urmarindu-se in principal urmatoarele directii:

 strategia educationala;
 cercetarea stiintifica;
 analiza situatiei financiare;
 concluzii

1. Structura Facultatii de Mecanica
Facultatea de Mecanica a Universitatii din Craiova este organizată trei departamente :

Craiova :
 Mecanica aplicata si constructii civile - 32 cadre didactice titulare,   8 cadre
didactice auxiliare;
 Automobile, transporturi si inginerie industriala - 41 cadre didactice titulare, 10 cadre
didactice auxiliare;

Drobeta Turnu Severin
 Ingineria si managementul sistemelor tehnologice - 25 cadre didactice titulare, 8 cadre
didactice auxiliare;

4 secretare la Craiova si 3 secretare la Drobeta Turnu Severin

Total facultate :
98 cadre didactice (25 profesori, 30 conferentiari, 26 lectori, 16 asistenti, 1

preparator)

Structura personalului
didactic in Facultatea de

Mecanică
Anul academic 2012-2013

Această structură
se va modifica substanţial
în anul 2016-2017, prin
pensionarea unui număr
de 14 cadre didactice.
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2. Programele de studii scolarizate

Licenţă :
5 programe la Craiova (Autovehicule Rutiere, Tehnologia Constructiilor de Masini,

Ingineria Trasporturilor şi a Traficului, Inginerie Economică în domeniul Mecanic,
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole)

5 programe la Drobeta Turnu Severin (Navigatie si transport maritim si fluvial,
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Inginerie economică industrială, Ştiinţa
materialelor, Ingineria sudării)

Masterat:
5 programe la Craiova (Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne,

Managementul productiei si logistica, Automotive Engineering – Design, manufacture and
development, Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice, Optimizarea sistemelor
de transport rutier)

3 programe la Drobeta Turnu Severin ( Managementul sistemelor logistice, Ingineria
si managemnetul calitatii, Managementul mediului si energie durabila).

Numarul de studenti  pe cicluri de studii  pentru anul universitar 2013 – 2014:

Studenti: 1871
1403 studenti programe de licenta + 451 studenti programe masterat + 17 studenti doctoranzi

Licenta 1403 studenti
Total buget 1171 (780 Craiova + 391 Drobeta)
Total taxa 232 (182 Craiova + 50 Drobeta)

Masterat 451 studenti
Total buget 388 (263 Craiova + 125 Drobeta)
Total taxă 63 (  56 Craiova +         7 Drobeta)

Doctorat 17 studenti :
7 BUGET

10 TAXA

3. Concluzii generale desprinse din raportul complet al decanului:

1. Oferta academica este compatibila cu structura corpului profesoral si infrastructura
facultatii;
2. Analiza critica a programelor de studii la licenta si masterat a condus in timp la
suspendarea a 7 programe de licenţă (5 la Craiova si 2 la Drobeta Turnu Severin) si 2 de
masterat (Craiova si Drobeta Turnu Severin);
3. Analiza rezultatelor celor doua sesiuni de admitere la licenta din anul 2013 arata ca
domeniile cele mai cautate sunt: Ingineria automobilelor, Ingineria civila, Ingineria
industriala si Ingineria transporturilor la Craiova respectiv Ingineria mediului si Ingineria
navala la Severin.
4. Programele de master sunt orientate pe domeniile de studii acreditate in facultate.
Admiterea la aceste programe in anul 2013 a fost finalizata cu succes. S-au acreditat in plus
doua programe noi, respectiv, Automotive Engineering Design, Manufacture and
development – parteneriat FORD program cu predare in limba engleza din domeniul
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Ingineria automobilelor si Managementul mediului si energie durabila din domeniul Ingineria
mediului.
5. Promovarea unui pachet de masuri (parte integranta a planului operational) pentru
admiterea din anul 2014, pornind si de la considerentul ca rezultatele admiterii la toate cele
trei cicluri dar in principal la licenta reprezinta garantia academica a functionarii si existentei
facultatii.
6. Numarul locurilor finantate de la buget la licenta si master este mic in raport cu cerinta
pietei, oferta academica si capacitatile gestionate de facultate – este necesara cresterea
numarului de locuri bugetate in conditiile optimizarii calitatii procesului didactic si
respectarii capacitatii de scolarizare .
7. A fost pusa in discutia Consiliului facultatii reorganizarea departamentelor in scopul
optimizarii programelor de studii prin responsabilizarea corpului didactic pentru activitatile
didactice si de cercetare compatibile cu competentele impuse de programele de studii pe doua
directii, Inginerie industriala, management si constructii civile si, respectiv, Ingineria
autovehiculelor si transporturilor.
8. Cercetarea stiintifica in anul 2013, consider ca a inregistrat o revigorare serioasa si o
crestere calitatativa, in baza urmatoarelor considerente:

 a crescut numarul articolelor in jurnale ISI;
 a crescut numarul proiectelor de cercetare in competitii internationale ;
 facultatea este membru fondator si coordoneaza  teme de cercetare, pentru trei
poli de competitivitate in domeniul cercetarii dezvoltarii si inovarii, pe trei directii
importante respectiv, ingineria automobilelor , ingineria transporturilor si ingineria
civila;
 a crescut interesul cadrelor didactice tinere pentru competitile de granturi
interne ale universitatii, granturi nationale dar mai ales internationele ;
 pentru competitia interna a universitatii la proiectele de cercetare avansata
facultatea a avut 8 aplicanti  iar la proiecte de cercetare interdisciplinara 4, in calitate
de directori.
 premii de cea mai inalta calitate, medalii de aur , de argint si bronz obtinute de
cadrele didactice ale facultatii la saloanele de inventica din tara si din strainatate.
 parteneriate internationale concretizate prin granturi de cercetare pe
urmatoarele directii:
 ingineria transporturilor, ingineria materialelor, ingineria navala si inginerie
mecanica.

9. Pomovarea educatiei centrate pe student (am redus orele din planurile de invatamant la 25 -
26 ore/saptamana, accent pe consultatii si activitati practice, cercuri stiintifice studentesti,
cercetare, centre de instruire practica).
10. Modernizarea spatiilor de invatamant si cazare (Proiectul complex Nr. 9120 din
23.10.2009 “Reabilitare, modernizare şi extindere spaţii de învăţământ şi cazare, Facultatea
de Mecanică Craiova P+4, D+4 şi desfiinţare construcţie C4”).
11.Succesul concursului de admitere din anul 2013: imagine prin calitatea procesului de
invatamant, infrastructura si internationalizarea cercetarii.
12. Sa continuam adaptarea programelor de studii la necesitatile pietei muncii.
13. Dezvoltarea si consolidarea permanenta a parteneriatului cu compania FORD:

Suntem prima facultate care a fondat un parteneriat cu compania FORD
3.1. Donaţii importante ale companiei pentru Facultatea de Mecanică în anii 2010 2011

si 2013
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In perioada 2010-2011
Compania Ford a donat Facultății de
Mecanică ștanduri de probă și alte
echipamente de laborator, destinate
secției de Autovehicule Rutiere. În
afară de această acțiune, implicarea
companiei alături de facultate
împreună cu ADR Oltenia și Primăria
Craiova la constituirea ”Polului de
Competitivitate în domeniul
Automotive”, subliniază suportul
constant acordat la consolidarea
invățământului superior din domeniul Ingineriei mecanice.
(http://mecanica.ucv.ro/Parteneriate/Parteneriate.html)

Ceremonie cu ocazia donației de echipamente
Ion Preoteasa (președinte CS Dolj), Dionisio di Campos San Onofre (președinte Ford

România), Nicolae Dumitru (decan Facultatea de Mecanica),

Standuri pentru testari component auto
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în dotarea laboratoarelor de Organe de masini, Rezistenta materialelor si Incercari component
auto - donatie FORD -

În spiritul colaborării fructoase dintre instituțiile noastre, Ford Romnânia a donat în
data de 26.04.2013 Facultății de Mecanică, în scopul pregătirii didactice de calitate a
studenților noștri care își vor desfășura activitatea în domeniul industriei auto, două
autoturisme B-Max și două motoare de ultimă generație.

Aceste autoturisme și motoare fabricate la uzina din Craiova vor reprezenta suport
didactic pentru activități aplicative în laboratoarele de profil ale facultății noastre.

Autoturisme Bmax  aflate în dotarea
laboratoarelor de motoare şi
diagnosticarea automobilelor

- donatie Ford Romania 2013 -

3.2. Cercuri ştiinţifice studenţesti

Activităţi derulate în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti
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 Programe Internship pentru studentii de la master

Premierea studentilor masteranzi  ai Facultatii de  Mecanica participanti la intership Ford
2013

 intalniri organizate la compania Ford cu presedintele companiei Gijsen Jan si directorul
resurselor umane Rob Ardley  si apoi la Facultatea de Mecanica pentru implementarea in
planurile de invatamant de la licenta si master a unor discipline orientate in principal pe
managementul calitatii, dar si discipline tehnice compatibile cu structura unor programe de la
universitati consacrate din Europa (Warwick University,
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/study/ug/degrees/ae/degree), în colaborare  cu Garry
Spooner - Manager Senior Asistenţă Tehnică.

3.3. Evenimente ştiinţifice:

 ICOME 2013- International Conference of Mechanical Engineering, ICOME
2013 Craiova, 16 –17 Mai 2013, http://mecanica.ucv.ro/ViataAcademica/Conferinte

Lucrari in plen la International Conference of Mechanical Engineering, ICOME 2013

 Energii regenerabile in Romania, prezent si viitor, 5 aprilie 2013, Drobeta Turnu Severin,
http://www.imst.ro
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 La propunerea Facultatății de Mecanică s-a acordat în ziua de 16 mai 2013 de către
Universitatea din Craiova, titlul de Doctror Honoris Causa domnului prof.dr.ing. Ernst von
LAVANTE de la Univ. Duisburg Essen

Decernarea DHC la propunerea Facultatii de Mecanica profesorului Ernst von Lavente

3.4. Relaţii internaţionale
Cadre didactice de la Facultatea de Mecanica la Universitati partenere - 4.
Studenti Erasmus la Facultatea de Mecanica - 9
Studenti Erasmus de la Facultatea de Mecanica la universităţi partenere – 4

3.5. Reabilitare,  modernizare şi  extindere  spaţii de învăţământ şi cazare   Facultatea
de Mecanică Craiova  p+4, d+p si   desfiinţare construcţie  C4

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul PROGRAMULUI
OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă.

Locul de implementare a proiectului:
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA
BUCURESTI, NR.107,COMPLEX MECANICA

Durata de implemntare a proiectului: 24 de luni, incepând cu data de 1.08.2013.
Proiectul este finantat în baza contractului de finantare încheiat de Autoritatea de

Management a POR Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei nr. 3794/31.07.2013.
Valoarea totală a proiectului este de: 47.707.143,47/ patruzeci şi şapte milioane

şaptesute şapte mii o sută patruzeci şi trei lei şi patruzeci şi şapteb ani din care:
 Valoarea totală eligibilă este de 37.557.561,80 lei (finanţare nerambursabilă şi

contribuţia beneficiarului)
 Valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de 1.135.766,84 lei
 Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 9.013.814,83 lei
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3.6. Identificarea , dezvoltarea sş consolidarea surselor de finanţare extrabugetară:
 constituirea unor laboratoare INCESA ca si centre de expertiza;
 statia de inspectii tehnice;
 colaborari pentru fabricatie si in special  formare profesionala pe cele doua

centre de prelucrare in domeniul fabricatiei asistate
 program de consultanta cu identificarea de oferte in scopul dezvoltarii de

parteneriate cu agentii economici.

3.7. Situaţia financiară a Facultăţii de Mecanică pe surse de finanţare şi  tipuri de
cheltuieli pe anul 2013

Structura Finanţării de bază în anul 2013 rămasă la dispoziţia facultăţii de
Mecanică

3 427 683

300 773
45 230

1 783 393

Facultatea de Mecanică
Craiova

IMST Drobeta Turnu
Severin

Fond Facultatea de
Mecanică Craiova

Centru de Cercetare
Facultatea de Mecanică
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Activitatea de învăţământ a facultăţii a fost susţinută atât de încasările curente din
anul 2013 cât şi de disponibilul existent la data de 01.01.2013 în sumă totală de 495.065 lei.

În concluzie, în anul 2013, Facultatea de Mecanică a realizat venituri totale de
6.756.777 lei (rămase după repartizarea în fondul centralizat), la care se adaugă soldul
iniţial de 495.065 lei, rezultând un disponibil de 7.251.842 lei.

Din totalul veniturilor curente ale facultăţii, finanţarea de bază reprezintă 83%,
restul de 17% provenind din veniturile proprii ale facultăţii.

În anul 2013, Facultatea de Mecanică a efectuat cheltuieli totale în sumă de
7.430.346 lei, astfel:
 Facultatea de Mecanică Craiova – 4.825.729 lei;
 IMST Drobeta Turnu Severin – 2.269.977 lei;
 Fond Facultatea de Mecanică Craiova – 328.397 lei;
 Centru de Cercetare Facultatea de Mecanică – 6.243 lei.

Disponibilul Facultăţii de Mecanică a fost, de asemenea, afectat în anul 2013 de:
 plata orelor comandate în valoare de 421.391 lei;
 restituiri împrumuturi acodate şi redistribuire sold Şcoala Doctorală în sumă

de 267.405 lei.

Structura Veniturilor proprii în anul 2013 rămase la dispoziţia facultăţii de
Mecanică

852 494

61 024
4 786

281 393

Facultatea de Mecanică
Craiova

IMST Drobeta Turnu
Severin

Fond Facultatea de
Mecanică Craiova

Centru de Cercetare
Facultatea de Mecanică
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Agricultură și Horticultură

Considerații generale
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educației

Naționale nr. 1/2011și a Cartei universitare a Univerității din Craiova și urmărește
activitățile asumate de către Decan prin Planul Managerial, Planul Strategic al Facultății
pentru perioada 2012-2016 și Planul Operațional al Facultății pentru perioada 2012-2013.

În noiembrie  2012, facultatea a sărbătorit o dublă aniversare - 65 de ani de
învățământ superior agronomic la Craiova și 50 de ani de învăţământ superior horticol,
ambele domenii fiind printre cele mai vechi din universitate, eveniment foarte reușit care a
reunit la Craiova o serie marcantă de personalități din mai multe domenii iar simpozionulștiințific organizat cu această ocazie a fost de asemenea, un real succes.

Urmare a clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii,
universitatea noastră se situează în grupa a doua valorică de universități - universități de
educație și cercetare științifică - din cele trei grupe existente în sistemul de ierarhizare, iar
programele de studii ale noii Facultăți de Agricultură și Horticultură Craiova a fost încadrate
în grupa B, din cele cinci clase
existente în sistemul de clasificare, excepție făcând programele din domeniile Ingineria
Produselor Alimentare în grupa A și din domeniul Geodezie, grupa C.

În ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategice ale facultății, în perioada 2012-
2013 s-au realizat următoarele:

I. Promovarea unui proces de învățământ modern, corelat cu cerințele pieței
muncii și centrat pe nevoile studenților:
1.1. Adaptarea planurilor de învățământ ale programelor de studii acreditate la realitățile
actuale și compatibilizarea cu cerințele cadrului național al calificărilor din învățământul
superior;

S-au modificat planurile de învățământ ale programelor de studii de licență și master
acreditate, pentru adaptarea la cerințele ARACIS, dar și pentru adaptarea la nevoile  actuale
(modificare număr de ore la diferite discipline, introdus discipline opționale noi, corelarea cu
programe similare din țară, reducerea numărului de ore din planuri, etc).

Această activitate s-a desfășurat prin intermediul Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității (CEAC) a Facultăţii de Agricultură şi Horticultură, care a coordonat în
cursul anului universitar 2012-2013 activitatea de evaluare internă a 18 de programe de studii
(licenţă, zi – 10, master, zi – 8), sub atenta supervizare a Departamentului de Managementul
Calității (DMC) din cadrul universității.

Totuși, având în vedere caracterul bivalent al structurii actuale a noii facultăți,
rezultată prin fuziunea a două facultăți distincte, care în celelalte centre universitare
agronomice din țară se regăsesc separat, se constată o tendință de menținere a conținutului
programelor școlare în limitele vechilor structuri academice, schimburile și consultările inter-
departamentale fiind sporadice și reduse la maximum, responsabilii fiecărui program putând
face mai mult în această direcție.

Este necesară o și mai bună analiză și corelare a planurilor de învățământ și mai ales a
programelor analitice ale disciplinelor din cadrul diferitelor specializări de licență și master,
bazată pe o mai mare deschidere și colaborare interdepartamentală și pe comunicare.
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1.2. Măsuri privind sporirea importanței activității de practică a studenților;
În cadrul Facultăţii de Agricultură şi Horticultură, practica studenţească se desfăşoară

potrivit Legii 257/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinului MECT
3955/2008privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licenţă sau masterat şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii
studenţilor/masteranzilor aprobat de Senatul Universităţii din Craiova. Durata practicii, într-
un an universitar, este prevăzută în planul de învăţământ al fiecărui program de studii şi este,
pentru toate specializările, de trei săptămâni, cu posibilitatea de a se desfăşura în perioade
compacte sau eşalonat, în funcţie de specificul fiecărui program de studiu şi de obiectivele
programului de instruire practică. În cadrul Facultăţii de Agricultură şi Horticultură, practica
studenţească inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de
promovare. La nivelul Facultăţii, practica studenţească este coordonată de către Comisia de
practică a Consiliului profesoral, al cărei preşedinte este prodecanul responsabil cu activităţile
studenţeşti. Pentru fiecare program de studii există un cadru didactic responsabil cu practica.

Studenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultură desfăşoară practica atât în staţiunile
cu caracter didactic şi de cercetare ale Universităţii din Craiova -Grădina Botanică, Banu
Mărăcine, Caracal, Râmnicu Vâlcea, Rânca, Preajba, Tâmburești,cât şi la unităţi de
producţie, cercetare sau instituţii publice, cu care facultatea are încheiate convenţii de
practică, conform actelor normative menţionate.

La momentul actual lista partenerilor de practică cuprinde peste 90 firme private și
instituții publice, din diferite domenii de activitate (agricol, alimentar, horticol, cadastru,
protecția mediului, silvicultură, etc), domenii care acoperă toate specializările din cadrul
facultății.

Deși au fost făcute progrese importante în această direcție, este o realitate faptul că o
parte din aceste activități sunt derulate sub forma unor vizite de informare, cu o durată
limitată, iar implicarea studenților, respectiv a masteranzilor este limitată.

Au fost făcute eforturi pentru amenajarea unor spații de cazare și masă în locațiile
universității, dar toate aceste amenajări trebuie efectuate din fondurile proprii ale facultății,
ceea ce este foarte dificil, având în vedere multitudinea locațiilor (Vâlcea, Caracal, Banu
Mărăcine, Tâmburești, Preajba), singura locație amenajată de către universitate fiind Rânca!

S-a propus și s-a aprobat în Consiliul de Administrație al universității, ca aceste
amenajări să fie făcute de către stațiunile din subordinea universității, în limita posibilităților
acestora, după ce contribuie la fondul centralizat cu o anumită cotă!!

Din acest motiv este necesară o mai bună implicare a cadrelor didactice și mai ales a
personalului didactic auxiliar, în activitățile de pregătire și derulare a practicii studenților,
atât în locațiile proprii cât și în cadrul unităților cu care facultatea are convenții. În paralel,
trebuie intensificat procesul de implicare a studenților în aceste activități și atent
monitorizat, punându-se accent pe maximizarea posibilităților actuale de derulare.

Un aspect important al practicii din facultate este reprezentat de stagiile derulate în
ferme agricole și horticole din Anglia, derulate prin programul HOPS, în care anual între 70-
100 de studenți ai facultății, efectuează pentru o perioadă de 2-4 luni practică de specialitateși iau contact cu tehnologia utilizată în fermele respective.
1.3. Încurajarea schimburilor didactice (cadre și studenți) cu universități recunoscute de la
nivel european în vederea compatibilizării ofertei educaționale și efectuarea unor
specializări;

S-au promovat acțiunile Erasmus din facultate, un număr de 5 cadre didactice au
efectuat mobilități la universități partenere din Estonia, Cehia, Grecia și Franta.
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La studenți am avut doar două mobilități plecări (Grecia) și trei la intrări, lucru ce ar
trebui intensificat, având în vedere parteneriatele încheiate.
1.4. Promovabilitatea studenților și evoluția statistică a absolvenților.

În linii mari acest indicator s-a menținut la valori constante, având în vedere
specificul unor specializări și evoluția numărului de studenți.

Se constată la anul I de studiu la toate specializările, un procent mai scăzut de
promovabilitate, în primul rând datorat abandonului școlar (între 70-75%), după care se
menține la valori de 85-90%, ceea ce este normal.

Cele mai scăzute valori la anul I, se înregistrează la specializările inginerești – IPMAși MTC (60%), după care revine la cele medii pe facultate  (Anexa 1), iar cele mai ridicate la
Biologie (80%).

Evoluția numărului de studenți și absolvenți este diferențiată pe specializări și arată
deosebiri între specializările din portofoliu, constatându-se o scădere a numărului
absolvenților în ultimii doi ani.(Tabelul 1).
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Tabelul 1
Situatia evoluției numărului de studenți la ciclul de Licență

Anul universitar 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Nr.
Crt.

SPECIALIZAREA AN
Studii

TOTAL BUGET TAXĂ TOTAL BUGET TAXĂ TOTAL BUGET TAXĂ

1 HORTICULTURĂ I 45 32 13 37 30 7 34 30 4
II 30 30 - 38 36 2 28 27 1
III 32 30 2 28 27 1 40 37 3
IV 47 34 13 27 25 2 30 26 4

TOTAL Specializare 154 126 28 130 118 12 132 120 12
2 PEISAGISTICĂ I 26 25 1 26 25 1 31 25 6

II 23 23 - 17 17 - 24 24 -
III 18 18 - 20 20 - 16 15 1
IV - - - 14 14 - 19 19 -

TOTAL Specializare 67 66 1 77 76 1 90 83 7
3 TPPA I 41 30 11 46 27 19 48 28 20

II 67 31 21+15 31 30 1 30 30 -
III 50 24 8+18 60 36 10+12 30 29 1
IV 69 27 15+27 46 31 0+15 60 44 1+15

TOTAL Specializare 227 112 55+60 182 125 30+27 168 131 22+15
4 INGINERIA MEDIULUI I 50 36 14 59 36 23 60 35 25

II 66 38 9+19 41 38 3 36 35 1
III 66 33 3+28 57 38 2+17 35 34 1
IV 97 40 21+36 67 33 3+31 57 37 1+19

TOTAL Specializare 277 149 47+83 224 145 31+48 188 141 29+19
5 BIOLOGIE I 50 40 10 47 40 7 49 41 8

II 48 46 2 44 40 4 39 37 2
III 52 50 2 45 45 0 40 38 2

TOTAL Specializare 150 136 14 136 125 11 128 116 12

6 AGRICULTURĂ I 124 58 30+36 137 58 27+52 170 52 43+75
II 94 51 1+42 99 58 4+37 136 58 7+69
III 104 50 0+52 96 47 1+48 100 55 6+39
IV 102 32 8+62 102 46 4+52 98 40 10+48

Total specializare 424 191 38+192 434 209 36+189 502 205 66+231
7 MĂSURĂTORI

TERESTRE SI
I 21 20 1 39 25 14 48 25 23
II 60 28 32 23 18 5 34 25 9
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CADASTRU III 66 25 41 56 30 26 25 14 11
IV 81 25 56 70 31 39 63 34 29

TOTAL Specializare 228 98 130 188 104 84 170 98 72
8 CEPA I 43 26 17 45 29 16 47 27 20

II 61 25 36 39 28 11 40 30 10
III 64 25 39 58 29 29 41 35 6
IV 64 37 27 61 30 31 61 32 29

TOTAL Specializare 232 113 119 203 116 87 189 124 65
9 SILVICULTURĂ I 28 21 7 29 20 9 48 25 23

II 44 30 14 26 20 6 29 21 8
III 33+35 27+6 6+29 40 30 10 29 27 2
IV 29+39 25+6 4+33 31+37 27+6 4+31 43 30 13

TOTAL Specializare 208 115 89 126+37 103 29+31 149 103 46
10 MONTANOLOGIE I 44 31 13 53 30 23 51 30 21

II 28 28 - 33 31 2 33 30 3
III 29 14 0+15 26 26 - 30 30 -
IV 32 14 4+14 30 13 2 + 14 29 24 5

TOTAL Specializare 133 87 17+29 142 100 28 +14 143 114 29
TOTAL  FACULTATE 2100 1193 907 1879 1221 658 1859 1235 624
Total studenți – D29 448 304 84+60 389 319 43+27 390 334 41+15
Total studenți – D30 427 285 61+83 360 270 42+48 316 257 42+19
Total studenți – D31 652 289 168+192 622 313 120+150 672 303 138+87
Total studenți – D32 573 305 146+91 471+37 319 144+45+52 481 341 140+144

Tabelul 2
Situaţia evoluției numărului de studenți la Master

Anul universitar 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Nr.
Crt.

SPECIALIZAREA AN
Studii

TOTAL BUGET TAXĂ TOTAL BUGET TAXĂ TOTAL BUGET TAXĂ

1 MACPA I 31 25 5 31 26 5 37 25 12
II 29 25 4 32 26 6 33 26 7

2 PMA I 27 24 3 34 25 9 39 26 13
II 26 25 1 25 24 1 33 25 8

3 CMA I 26 25 1 33 25 8 40 26 14
II 33 26 7 26 25 1 36 25 11

TOTAL Agro. 172 150 22 181 151 30 218 153 65
4 Biodiversitatea si I 21 15 6 27 21 6 31 20 11
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Conservarea ecosis II 22 20 2 19 15 4 25 21 4
43 35 8 46 36 16 56 41 15

5 MREN I 24 18 6 33 20 13 30 17 13
II 36 20 16 23 18 5 29 20 9

60 38 22 56 38 18 59 37 22
TOTAL Bio+IM 103 73 30 102 74 34 115 78 37

6 Culturi horticole II 15 15 - - - - - - -
7 MCHDR I 19 17 2 - - - 26 17 9

II - - - 18 17 1 - - -
8 VO I 13 12 1 32 21 11 20 11 9

II 5 - 5 13 12 1 29 21 8
52 44 8 63 50 13 75 49 26

9 CEPA I 24 16 8 33 20 13 29 17 12
II 34 20 14 19 16 3 28 20 8

58 36 22 52 36 16 57 37 20
TOTAL – D29 110 80 30 115 86 19 132 86 46
TOTAL – D30 103 73 30 102 74 34 115 78 37
TOTAL – D31 119 101 18 122 102 20 146 102 44
TOTAL – D32 53 49 4 59 49 10 72 51 21
TOTAL STUDENTI
FACULTATE – 9 (8)
PROGRAME MASTER

385 303 82 398 311 83 465 317 148

Figuri 1-6
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Figuri 7-12

Nr. studenti - D29 - 2011/2012

154

67

227

Horticultura Peisagistica TPPA

Nr.studenti D29 - 2012/2013

130

77

182

Horticultura Peisagistica TPPA

Nr.studenti D29 - 2013/2014

132

90

168

Horticultura Peisagistica TPPA

Nr.studenti D30 - 2011/2012

277

150

IM Biologie

Nr.studenti D30 - 2012/2013

224

136

IM Biologie

Nr.studenti D30 - 2013/2014

188

128

IM Biologie
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Figuri 13-18

Nr.studenti D31 - 2011/2012

424

228

Agricultura MTC

Nr.studenti D31 - 2012/2013

434

188

Agricultura MTC

Nr. studenti D31 - 2013/2014

502

170

Agricultura MTC

Nr.studenti D32 -2011/2012

232

208

133

CEPA Silvicultura Montanologie

Nr. Studenti D32 - 2012/2013

203

163

142

CEPA Silvicultura Montanologie

Nr.studenti D32 - 2013/2014

189

149

143

CEPA Silvicultura Montanologie
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Figuri 19-24

Nr.masteranzi D30 - 2011/2012

43

60

Biodiversitate MREN

Nr.masteranzi D30 - 2012/2013

46

56

Biodiv ersitate MREN

Nr. Masteranzi D30 - 2013/2014

56

59

Biodiversitate MREN

Nr.masteranzi D29 -2011/2012

15

19

18

58

Culturi horticole MCHDR VO CEPA

Nr.masteranzi D29 - 2012/2013

18

45

52

MCHDR VO CEPA

Nr.masteranzi D29 - 2013/2014

26

49

57

MCHDR VO CEPA
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Nr. Masteranzi D31 - 2011/2012

60

59

MACPA CMA

Nr. Masteranzi D31 - 2012/2013

63

59

MACPA CMA

Nr. Masteranzi D31 - 2013/2014

70

76

MACPA CMA

Nr. Masteranzi D32 - 2011/2012 PMA

49

4

Buget Taxa

Nr.masteranzi D32 - 2012/2013 PMA

49

10

Buget Taxa

Nr.masteranzi D32 - 2013/2014 PMA

51

21

Buget Taxa
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SPECIALIZAREA Absolvenți
2012

Absolvenți
2013

1 AGRICULTURĂ - ZI 38 39
2 AGRICULTURĂ - ID 63 50
3 MONTANOLOGIE ZI+ID 11+15 23
4 SILVICULTURĂ 28+40 63
5 HORTICULTURĂ 31+9 21
6 PEISAGISTICĂ - 14
7 MTC 79 63
8 CEPA 66 60
9 TPPA 36+28 42

10 IPMA 56+28 61
11 BIOLOGIE 48 43

TOTAL LICENȚĂ 569 479
1 MACPA 27 28
2 PMA 24 21
3 CMA 31 22
4 VO 4 13
5 MCHDR - 18
6 CEPA 33 19
7 MREN 34 22
8 BCE 19 18
9 CULT. HORT. 15

TOTAL MASTER 187 161

II. Susținerea activității de cercetare – dezvoltare-inovare și transfer tehnologic
Strategia cercetării ştiinţifice desfășurate în cadrul FAH în anul 2013 răspunde

misiunii şi obiectivelor Universităţii din Craiova privind cercetarea ştiinţifică, inovarea şi
transferul tehnologic definite de Carta Universităţii şi se încadrează în strategia cercetăriiștiințifice 2012-2016 a UCV, strategia naţională în domeniul cercetării şi în contextul
european.

Ponderea activităților  de cercetare în cadrul Facultăţii de Agricultură și
Horticultură  este considerabilă, iar creșterea  volumului cât și a calității activităților de
cercetare reprezintă un obiectiv strategic important.

Activitățile de cercetare se derulează în cadrul laboratoarelor de cercetare și a
Centrelor de cercetare de la nivelul Facultății - Baza De Cercetare Cu Utilizatori Multipli;
Conservarea și Valorificarea Resurselor Ecologice ; Centru de Cercetare și Consultanţă
Agricolă Caracal; Centrul de Cercetare pentru Cultura Pajiştilor, Conservarea Biodiversităţiiși Agroturism (Preajba – Rânca); Centrul de Cercetare pentru Valorificarea Terenurilor
Nisipoase din Oltenia și Centru de Cercetare pentru Calitatea și Siguranţa Alimentelor .
2.1. Susținerea activităților de publicare a lucrărilor științifice valoroase în reviste ISI;

Au fost susținute preocupările pentru creşterea performanţei şi vizibilităţii cercetării
confirmate prin lucrări publicate în ţară şi străinătate. In anul 2013 colectivele de cercetare
din cadrul Facultății de Agricultură și Horticultură (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi,
studenți ș.a.) au  publicat 206 lucrări ştiinţifice dintre care: 17 cotate ISI, 10 articole în
reviste străine indexate BDI, 157 articole în reviste românești incluse în baze de date
internaționale (BDI) de referință pentru domeniile de cercetare, precum și 22 de articole
publicate în volumele unor conferinţe internaţionale cotate ISI/BDI, organizate de societăţi
profesionale internaţionale.
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Au fost publicate, de asemenea, un număr de 25 de cărţi în edituri naţionale
recunoscute CNCS (fig. 1) și a fost brevetat, în colaborare cu colectivul de cercetători de la
SCDP Vâlcea, soiul de nectarin ‘Nectval’ (Brevet nr. 00311/2013).

O bună parte din lucrările ISI au fost  finanțate din fondurile de cercetare ale
facultății.
2.2. Organizarea Conferințelor Științifice Internaționale – Dezvoltare durabilă în agriculturăși horticultură (Craiova) și  2nd European Congress on Chestnut (Debrecen, Baia Mare,
Modry Kamen), care s-au bucurat de un mare interes la nivel național și internațional;
2.3. Organizarea de Workshop-uri – 3 - (SCDP Rm. Valcea, CCCPN Dăbuleni, Muzeul
Olteniei și 2 expoziții (ASAS, Agronomie) de către cadrele didactice din facultate.
2.4. Contracte de cercetare. În anul 2013 datorită reducerii competițiilor naționale s-a derulat
un contract de cercetare în facultate prin programul IDEI, care s-a finalizat în 2013 la D29,  la
D31 s-a derulat prin universitate în parteneriat cu o firmă de consultanță agricolă, un proiect
de Formare profesională pentru fermierii care dețin ferme de semisubzistență din județul
Olt, în valoare de 275 000 lei, iar la D32 s-a finalizat un proiect internațional I.S.L.E –
INNOVATION INTHE TEACHING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LIFE
SCIENCES IN EUROPE.

Trebuie căutate modalități de colaborare în vederea pregătirii unor teme competitive
pentru viitoarele competiții.

Lipsa de coeziune și de colaborare interdisciplinară între membrii comunității
academice din facultate a fost evidențiată în cadrul competiției de granturi organizată la
nivelul universității în care Facultatea de Agricultură și Horticultură, deși este în primele
patru facultăți din universitate ca număr de cadre didactice și deține în portofoliu cinci
domenii diferite, a fost singura care nu a depus în competiție nicio propunere de proiect!!

De asemenea, la propunerile făcute pentru competiția internă la finalul anului 2013 s-
au menținut aceleași tendințe separatiste, neexistând nicio intenție de colaborare între
profesorii din departamente diferite. Mai mult, anumite domenii care sunt deficitare în
anumite privințe, nu au avut propuneri de proiecte!

Se recomandă căutarea acelor modalități de creștere a gradului de coeziune dintre
membrii diferitelor departamente și identificarea căilor de amplificare a oportunităților de
cercetare interdisciplinară.
2.5. Sprijnirea cercetării stiințifice studențești în vederea organizării anuale a SesiunilorȘtiințifice Studențești – din păcate nu s-a materializat;

Un punct slab la acest capitol este legat și de gradul scăzut de implicare și valorificare
a doctoranzilor în planul de cercetare al facultății.

Recomand conducătorilor de doctorat dirijarea și orientarea temelor către tematica
facultății, mai ales a doctoranzilor cu bursă sau fără taxă!

Cadrele didactice ale FAH, urmare a activităților de cercetare și publicistice realizate,
au obținut 13 premii naționale și un premiu internațional. De asemenea,  urmare a impactului
internațional al cercetărilor prin publicarea de articole in reviste de prestigiu cotate ISI, au
fost acordate în anul 2013 două premii UEFISCDI- CNCS.



73

Figura 2.1. Situația centralizată a lucrărilor științifice publicate în anul 2013 de cadrele didactice din facultate

Figura 2.2 Repartizarea pe departamente a lucrărilor publicate în anul 2013 de cadrele didactice
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III. Dezvoltarea unor relații de parteneriat real și activ cu studenții:
3.1. Promovarea unui climat de colaborare și comunicare cu studenții;

S-au organizat întâlniri ale studenților cu tutorii de an, directorul departamentului și cu decanul. Decanul are program deschis de audiențe cu studenții,
iar comunicarea și deschiderea față de problemele studenților este totală. Din păcate și la acest nivel există o lipsă de comunicare între reprezentanții
studenților și se menține o tendință de păstrare a vechilor organizații studențești, iar rezultatul în loc să fie o competiție justă în organizarea unor acțiuni
specifice și o mai bună implicare a studenților, se rezumă la tot felul de șicane și acuze reciproce care îndepărtează posibilii colaboratori ai unor acțiuni de
voluntariat sau de organizarea unor manifestări studențești.

Cred că responsabilii de an trebuie să fie mai prezenți în cadrul întâlnirilor cu studenții și să-i ajute să organizeze și să implice un număr mai mare de
studenți.
3.2. Atragerea de venituri extrabugetare pentru susținerea studenților cu probleme sociale;

La întâlnirile cu firmele, a fost abordat acest subiect. Din păcate zona Olteniei este o zonă mai slab dezvoltată economic, iar majoritatea firmelor sunt
reticente. Există totuși și cazuri de firme care susțin financiar studenți, dar acest lucru este sporadic și ar trebui intensificat.
3.3. Susținerea implicării studenților în activitățile facultății si în colaborările cu agenții economici;

Au fost derulate câteva activități legate de implicarea studenților la organizarea simpozionului, la expozițiile prezentate în facultate, dar fenomenul
poate fi mult amplificat!

Peste 40 studenți au participat la Concursul Național Agronomiada, editia 2013, o participare merituoasă care a condus la obținerea unui număr de 10
premii la majoritatea probelor la care s-a participat.

Trebuie identificați parteneri economici care doresc tineri absolvenți și organizate întâlniri cu aceștia.
3.4. Sprijinirea activităților extrașcolare ale studenților de tipul participărilor la la spectacolul de colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și cele de genul
Balul Bobocilor, excursiilor de studii prin asigurarea microbuzului facultății, etc.;
3.5. Promovarea studenților cu rezultate foarte bune în activitatea școlarăși extra-scolară (premiere, promovare pe site-ulfacultății si/sau broșura facultății); S-a
refăcut site-ul facultății unde s-a acordat o atentie sporită realizărilor studentilor.

IV. Dezvoltarea și menținerea unui climat favorabil de formare, dezvoltare și motivare a resursei umane:
4.1. Promovarea transparenței decizionale;

Toate deciziile importante ale Decanului au fost luate numai după consultarea/informarea membrilor Consiliului Facultății, iar informările privind
problemele discutate în Consiliul de Administrație al universității și consultările cu Biroul Consiliului Profesoral au fost săptămânale.

Un aspect deficitar al acestui punct este informarea membrilor CP și ai comunității academice din facultate legat de problemele și hotărârile din Senatul
universității și mai ales de consultarea poziției pe care senatorii facultății o susțin în numele facultății. În acest sens trebuie desemnat un responsabil (lider de
grup) care să mențină legătura și să informeze părțile.
4.2. Sprijinirea promovării colegilor care îndeplinesc criteriile legale;

Statele de funcții pentru anii, 2012/2013 și 2013/2014 au fost întocmite pentru a susține acest demers, astfel încât să fie prevăzute posturi vacante pentru
colegii care îndeplinesc criteriile și au fost aprobate spre scoatere la concurs un număr de 5 posturi didactice în facultate, ale căror concursuri urmează să fie
derulate. Există toată deschiderea în această direcție, în ciuda acuzelor nefondate emise de anumite persoane.
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Din păcate situația financiară a facultății nu a permis o motivare mai consistentă a personalului didactic, dar au fost susținute inițiativele de
perfecționare sau unele mobilități pentru formare profesională.

Situația actuală a facultății în privința personalului este următoarea:
D29 – Horticultură, Știința Alimentului - 31 didactic + 11 Tesa

 - 8  profesori
 - 14 conferențiari
 - 9 șefi lucrări
 - 0  asistenți
 - 8 ingineri , 1 secretară, 2 muncitori = 11

D30 – Biologie, Ingineria Mediului – 21 didactic + 10 Tesa
 - 3 profesori
 - 2 conferențiari
 - 13 șefi lucrări
 - 3 asistenți
 - 8 ingineri, 2 secretare = 10

D31 – Măsurători Terestre,Management,Mecanizare–22 didactic + 9 Tesa
 - 4 profesori
 - 6 conferențiari
 - 9 șefi lucrări
 - 3 asistenți
 - 5  ingineri, 2 secretare, 1 referent, 1 tehnician = 9

D32 – Tehnologii Agricole și Silvice – 25 didactic + 8 Tesa
 - 6   profesori
 - 8 conferențiari
 - 11 șefi lucrări
 - 0 asistenți
 - 6 ingineri, 1 secretară, 1 paznic = 8

Total Facultate:
21 profesori, 30 conferențiari, 41 sefi lucrări, 6 asistenti, = 99
27  ingineri, 6 secretare, 1 referent, 1 tehnician, 2 muncitori, 1 paznic = 38

Recomand o utilizare mai eficientă a resursei umane, personalul auxiliar fiind prea numeros și fără atribuții mai precise.

V. Promovarea de acțiuni pentru atragerea și alocarea de resurse financiare suplimentare necesare funcționării în condiții bune a facultății
5.1. Finanțarea de bază a facultății
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Este reprezentată de alocația bugetară corespunzătoare fiecărui departament, în funcție de locurile bugetare. Aceasta a prezentat un trend descendent
odată cu reducerea alocației bugetare și cu reducerea numărului de studenți la taxă. Trebuie identificate căi de sporire a fondurilor atrase din diverse activități.

Sintetic situația financiară este prezentată în tabelul următor asa cum a fost intocmită de compartimentul financiar al universității.
Nr.
Crt

Denumire
indicator

Horticultura si
Stiinta

Alimentelor

Biologia si
Ingineria
Mediului

Masuratori
Terestre

Tehnologii
Agricole Fond Facultate Centru de

Cercetare

Total
Agricultura si
Horticultura

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sold la 01.01.2013 -123080 -123079 325073 325072 0 0 650144
2 Finantare de baza 1224470 1136202 987182 1298343 523722 41257 5211175
3 Venituri proprii 219487 174479 618648 346842 528015 6689 1894159

4
Venituri din cursuri de formare
continua 0 0 0 0 0 0 0

5 Restituiri imprumuturi acordate -94053 -173639 64095 135241 -100113 0 -168468
6 Sume pentru ore comandate -195587 -199982 -313749 -317810 0 0 -1027128
7 Sume pentru ore prestate 202561 131671 286532 248513 0 0 869277
8 Sume date la DLMA -3892 -2554 -4652 -16965 0 0 -28063
9 Sume date la DMA -14903 -31218 -46587 -29194 0 0 -121902
10 TOTAL VENITURI 1338083 1034957 1591468 1664971 951624 47945 6629050
11 Cheltuieli de personal din care 2122454 1262609 1583919 1956568 245375 0 7170925
12 Salarii de baza 2117412 1261935 1404993 1735158 239782 0 6759280
13 Plata cu ora 5042 674 178926 221410 5593 0 411645

14
Plati ch. De personal din cursuri
formare continua 0 0 0 0 0 0 0

15 Cheltuieli cu bunuri si servicii 45534 8112 24811 35767 135971 0 250195
16 Dobanzi 0 0 0 0 5848 0 5848
17 Burse 0 0 0 0 0 0 0
18 Cheltuieli de capital 0 0 16724 16724 19702 0 53150
19 Imprumuturi acordate 0 0 100000 -100000 10043 0 10043
20 TOTAL PLATI 2167988 1270721 1725454 1909059 416939 0 7490161
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21 DISPONIBIL(rd.1+10-20) -829905 -235764 191087 80984 534685 47945 -210967

Figura 5.1

Figura 5.2
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Figura 5.3

Figura 5.4

Figura 5.5
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Nr.
Crt

Denumire
indicator

Horticultura si
Stiinta Alimentelor

Biologia
Ingineria
Mediului

Masuratori
Terestre

Tehnologii
Agricole Fond Facultate Centru de

Cerceta

Total
Agric. si
Hortic.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sold la 01.02.2014 -843793 -214080 338076 76130 634197 62187 52717
2 Finantare de baza octombrie 102532 90814 107961 87079 43154 9055 440595
3 Venituri proprii 9261 6527 26977 9318 7509 851 60442
4 Ven.Curs de formare 0
5 Restituiri imprumut 0
6 Sume pentru ore comandate -16565 -18726 -29210 -27885 -92387
7 Sume pentru ore prestate 18945 10144 25507 28148 82744
8 Sume date la DLMA -1453 -1271 -1359 -4083
9 Sume date la DMA -1238 -2557 -4008 -2452 -10255
10 TOTAL VENITURI 111482 86202 125955 92848 50663 9907 477056
11 Cheltuieli de personal din care 175825 102799 115463 142116 1341 0 537544
12 Salarii de baza 174916 102653 115463 136962 1341 531335
13 Plata cu ora 909 146 0 5154 6209
14 Plati ch. cursuri 0

-829905

-235764

191087 80984
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-210967
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15 Cheltuieli cu bunuri si servicii 60 147 4933 5140
16 Dobanzi 345 345
17 Burse 0
18 Chelt. de capital 0
19 Imprumuturi acordat 0
20 TOTAL PLATI 175885 102799 115463 142263 6619 0 543029

21
DISPONIBIL
(rd.1+10-20) -908196 -230677 348569 26714 678241 72094 -13256
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5.2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare prin sponsorizări/donații, prin promovarea
relațiilor cu partenerii din mediul economic;

S-au demarat consultări cu firme de profil pentru sponsorizarea unor activități din
facultate și s-au obținut sume importante derulate prin Asociația CONSAGRO Craiova,
materializate prin asigurarea de computere, laptop-uri, diverse materiale (îngrășăminte,
erbicide, fungicide, semințe, etc), în valoare de peste 50000 lei. De asemenea, simpozionul
anual a primit sponsorizări și donații sub diferite forme care au condus la o bună desfășurare
a evenimentului.
5.3. Crearea de venituri proprii prin câmpurile didactice și laboratoare;

Trebuie identificate și exploatate posibilitățile de efectuare a unor venituri
extrabugetare în cadrul activităților din facultate – răsaduri de legume, flori, plante
medicinale, arahide, puieți, prestări mde servicii, consultanță de specialitate, analize
pedologice și agrochimice, etc.

Nu avem o strategie care să asigure atragerea de fonduri din astfel de activități și nici
nu există o implicare mai eficientă a tuturor categoriilor de personal.

VI. Creșterea vizibilității facultății la nivel național și internațional:
6.1. Promovarea imaginii facultății în licee, în vederea atragerii de cât mai mulți tineri
absolvenți de liceu pentru a deveni studenții noștri;
S-a realizat un program de vizite al cadrelor facultății în licee pentru promovarea ofertei
educaționale a facultății.
6.2. Promovarea imaginii facultății în rândul societăților comerciale de profil în scopul
atragerii de fonduri extrabugetare prin contracte de cercetare/dezvoltare, sponsorizări,
donații;

În cadrul întâlnirilor cu firmele de profil efectuate în perioada Octombrie – Decembrie
2012 (Simpozion Naturevo, Timac Agro, Pioneer, etc).
6.3. Promovarea imaginii facultății în mediul academic din ţară ăi străinătate, prin revistele
facultății, la studiourile de radio și televiziune locale și naționale, prin întâlnirile de profil cu
profesori și specialiști din domeniile de activitate, caravana educațională, etc;

În concluzie, activitatea poate fi considerată favorabilă, cu precizarea că există
rețineri în direcția colaborărilor profunde între cele două ențități, Agricultura și Horticultura,
rețineri generate și de deficitul financiar uriaș al celor două departamente de la Horticultură,
care a ”blocat” și activitatea celorlalte departamente.

Cred că soluția alipirii celor două facultăți de către fostul rector, a fost una pripită și
nu dat rezultatele scontate, ci dimpotrivă a întreținut o stare de tensiune și a blocat inițiativele
de redresare economică.

Decan,
Prof.univ.dr. Soare Marin
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RAPORT DE ACTIVITATE

Facultatea de Litere

Prezentul raport este structurat în trei secvenţe: activitate educaţională, activitate de
cercetare şi activitate managerială.

1. Activitatea educativă
s-a concretizat in:

 regândirea planurilor de învăţământ, astfel încât acestea să
răspundă cerinţelor curriculare moderne şi normelor ARACIS:

 micşorarea numărului de ore săptămânale,
 adaptarea planurilor la condiţiile financiare existente,
 propunerea a doua mastere noi in domeniul Stiinte ale educatiei,

noi oferind in prezent doar programe de studiu de licenta,
propunere care raspunde cerintelor actuale ale pietei de munca

 regândirea planurilor programelor de studii nou preluate: ştiinţe ale
educaţiei şi jurnalism

Plecând de la acest statut au fost reacreditate cu succes o serie de programe de studii.
 restructurarea ofertei masterale prin restructurarea masteratelor de

limbă şi literatură română şi, respectiv, limbă şi literatură engleză şi, în
perspectivă, modularea celui de comunicare în aşa fel încât să poată
dezvolta şi un traseu educaţional compatibil cu programul de studii
jurnalism

 înfiinţarea unui centru cultural polonez şi regândirea activităţii
Centrului de balcanistică

 restructurarea centrului lingvistic Interlingua
 restructurarea practicii profesionale (introducerea în planurile de

învăţământ într-un mod coerent şi unitar, semnarea unui număr mare
de contracte de colaborare cu instituţiile locale)

 asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării procesului
educativ (săli de curs şi seminar, aparatură necesară predării)

 aplicarea programelor de informatizare concepute de rectorat

2. Activitatea de cercetare
a însemnat, pe de-o parte, continuarea preocupărilor clasice de publicare de cărţi şi

articole, de editare a seriilor de Anale, de organizare de conferinţe, colocvii şi simpozioane,
iar, pe de altă parte, înfiinţarea unui directorat de proiecte, subordonat prodecanului cu
cercetarea, care a conceput şi a depus un proiect ce a intrat în competiţia evaluarii naţionale
vizând practica studenţească şi constituirea unei întreprinderi virtuale, la care este gândită o
participare masivă a tinerelor cadre didactice.

S-a constituit un fond propriu de cercetare din care sunt finanţate publicarea revistelor
şi a unor proiecte de cercetare în anul universitar 2013-2014.

Din fondul financiar la dispoziţia decanului, acesta a încurajat perticiparea
colegilor la conferinţe internaţionale contribuind la acoperirea cheltuielilor de
deplasare şi de participare.
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De asemenea, toate proiectele inaintate de cadrele didactice ale facultatii noastre s-au
bucurat de sustinerea conducerii.

Consiliul profesoral, la propunerea decanului, a aprobat completarea cu sume din
fondul extrabugetar al facultăţii a burselor Erasmus ale colegilor noştri

Susţinerea participării studenţilor la colocviile studenţeşti naţionale prin coordonare
ştiinţifică şi suport financiar

Menţionez că Analele Universităţii din Craiova - Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică
sunt indexate in bazele ERIH si SCOPUS si că în cursul anului 2013 Facultatea de Litere a
orgnizat 6 conferinţe internaţionale, care s-au bucurat de o largă participare internaţională.

3. Activitatea managerială
s-a concretizat în:

 dezvoltarea unui nou program de studii (jurnalismul),
 reorganizarea departamentelor facultăţii,
 raţionalizarea externalizărilor financiare,
 aplicarea formelor de evaluare colegială şi din partea studenţilor,
 gândirea şi aplicarea unor strategii privind gestiunea umană,
 stabilirea unor necesităţi clare privind promovările pe post,
 încurajarea abilitărilor,
 reducerea cheltuielilor materiale
 modernizarea si actualizarea permanenta a site-ului facultatii
 întărirea controlului şi coordonării decanatului paralel cu asigurarea

transparenţei deciziilor
 completarea şi modificarea regulamentelor de funcţionare internă şi a

procedurilor privind activităţile facultăţii
 restructurarea activităţii de secretariat
 asigurarea unei coerenţe a relaţiei cu consiliul de administraţie al

universităţii

Decan,
Prof.univ.dr. N.Panea
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RAPORT  DE ACTIVITATE

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE

În conformitate cu dispozițiile art. 213 alin. 9 din Legea educației naționale nr. 1/
2011, având în vedere Carta Universității din Craiova, decanul Facultății de Drept și Științe
Sociale prezintă prezentul RAPORT PRIVIND STAREA FACULTĂȚII.

I. Situaţia programelor de studii şi a studenţilor

Programe de studii

Faclutatea de Drept și Științe Sociale gestionează, în conformitate cu Hotărârea
Senatului Universitătii din Craiova din 1.04.2013, H.G. nr. 447/ 22.07.2013, următoarele
programe de studii universitare de licență: Drept, Administrație Publică, Asistență
manageriala si secretariat, Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Ştiinţe politice,
Filosofie, Sociologie, Asistenţă socială.

De menționat că specializările Istorie și Relații Internaționale și Studii Europene au
fost preluate în cadrul Facultății de Drept începând cu anul universitar 2012/ 2013, iar
specializările Ştiinţe politice, Filosofie, Sociologie, Asistenţă socială fac parte din programele
facultății începând cu anul universitar 2013/2014.

Facultatea gestionează următoarele programe de studii universitare de master:
Drept privat, Dreptul afacerilor, Drepturile omului, Stiințe penale, Drept public, Ştiinţe
administrative, Români în istoria Europei, Securitate naţională şi euroatlantică, Dezvoltare
comunitară şi integrare europeană, Societate, comunicare şi mass-media, Filosofie
contemporană.

În fine, există trei programe de studii universitare de doctorat: drept, istorie și
sociologie.

Studenți
Evoluția numărului de studenți în anii universitari 2011/ 2012, 2012/2013, 2013/

2014

În prezent facultatea are peste 3100 studenți înmatriculați la programele de studii
menționate mai sus, după ce în anii universitari 2011/ 2013 și 2013/2014, la programele
gestionate în acea perioadă, facultatea avea aproximativ 2500 studenți, așa cum se observă și
în situația grafică de mai jos.
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Situația numărului total de studenții pentru anii universitari:
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014

Situația numărului de student în anul universitar 2013/ 2014
Nr.
Crt. Specializarea Nr. studenţi

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
1 Drept 1558
2 Administraţie publică 193
3 Administraţie publică - Severin 186
4 Istorie 63
5 RISE 104
6 Ştiinţe politice 79
7 Asistenţă socială 56
8 Filosofie 67
9 Sociologie 146

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
10 Master Drept privat 47
11 Master Dreptul afacerilor 35
12 Master Drepturile omului 49
13 Master Ştiinţe penale 49
14 Master Ştiinţe administrative 101
15 Master Români în istoria Europei 57
16 Master - Securitate naţională şi euroatlantică 81
17 Master - Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 84
18 Master - Societate, comunicare şi mass-media 36
19 Master - Filosofie contemporană 39

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
20 Doctorat DREPT 54
21 Doctorat ISTORIE 1
22 Doctorat SOCIOLOGIE 18

TOTAL FACULTATE 3103

Prin Hotararea Consiliului facultatii se întocmeste un registru special în care se tine
evidenta rezultatelor obținute de studenți la concursuri organizate la nivel national sau
internațional, participarea la diferite proiecte organizate de facultate si asociațiile studențesti,

3103
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s.a. De asemenea, se tine evindenta măsurilor și sancțiunilor adoptate pentru solutionarea
situatiilor privind disciplina si buna defasurare a procesului de invatamant. Aceste date se
descarca si in baza de date a facultatii.

II. Situaţia personalului didactic la nivelul facultăţii
Structura facultății. Departamente- programe- titulari
Nr.
Crt.

Denumirea
departamentului

Director Titulari Programe

1 Drept Prof.univ.dr. Ştefan
Scurtu

57 Drept IF si IFR

2 Ştiinţe Administrative,
Istorie, Ştiinţe politice

Conf.univ.dr. George
Girlesteanu

33 Administratie publică,
Istorie, Stiinte Politice,
RISE

3 Sociologie, Filosofie Lect.univ.dr. Cătălin
Stănciulescu

18 Filosofie, Sociologie,
Asistenta sociala

Personal didactic titular perioadă nedeterminată
Nr
crt

Grad didactic Drept SAISP SF Total

1 Profesor universitar 14 2 2 18
2 Conferențiar 14 11 3 28
3 Lector 23 13 8 44
4 Asistent 7 7 2 16
5 Preparator 0 0 3 3
6 Total 57 33 18 108

În anul universitar 2013/2014 au fost scoase la concurs trei posturi didactice, după
cum urmează:

Nr.
Crt.

Departament Post didactic

1 Drept 1 lector
2 Ştiinţe Administrative, Istorie,

Ştiinţe politice
1 conferențiar

3 Sociologie, Filosofie 1 lector

Aspecte privind componența Consiliului facultății.
Prin Hotarare a Consiliului facultatii, componența actuala a Consiliului cuprinde

reprezentanții aleși în cadrul alegerilor din perioada ianuarie- februarie 2012 la nivelul
Facultatii de Drept si Stiinte Administrative și reprezentanții aleși ai Facultatii de Stiinte
Sociale din cadrul specializărilor care funcționează, din acest an universitar, în cadrul
Facultatii de Drept si Stiinte Sociale. Pentru aceasta s-au avut în vedere următoarele:

 Hotărârea Senatului Universitătii din Craiova din 1.04.2013, respectiv H.G. nr. 447/
22.07.2013, prin care s-a aprobat ca specializările Ştiinţe politice, Filosofie,
Sociologie, Asistenţă socială să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Sociale;

 Hotărârea Consiliului Facultății din 5.07.2013 prin care s-a propus structurarea
facultăţii pe trei departamente, din anul universitar 2013/2014, cu consultarea
reprezentanţilor specializărilor Ştiinţe politice, Filosofie, Sociologie, Asistenţă
socială,
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 consultarea cadrelor didactice de la toate specializările facultatii în perioada iunie-
septembrie 2013.

 Hotărârea Consiliului Facultății din 19.09.2013 prin care s-a hotărât structura celor
trei departamente din cadrul facultăţii și s-au aprobat Statele de functii pentru anul
universitar 2013/ 2014;

 Hotărârea Senatului Universitătii din Craiova din 30.09.2013 prin care a fost aprobată
reorganizarea departamentelor Facultății de Drept și Știinte Sociale;

 situaţia existentă după alegerile pentru consiliile facultăţilor din perioada ianuarie-
februarie 2012, precum și norma de reprezentare aplicabilă. Diferenţa existentă între
normele de reprezentare la nivelul consiliilor existente, a fost echilibrată în favoarea
specializărilor Ştiinţe politice, Filosofie, Sociologie, Asistenţă socială.

III. Promovarea calității în învățământ și în cercetarea ştiinţifică
În cursul anului universitar 2011-2012 la nivelul facultăţii s-a analizat necesitatea

modificării planurilor de învăţământ, pentru programele gestionate de facultate la acel
moment, astfel încât acestea să asigure derularea procesului de învăţământ în conformitate cu
exigenţele impuse de noua Lege a educaţiei naţionale, cu principiul centrării educaţiei pe
student şi principiul asigurării calităţii. În plus, la nivelul programelor de studii Drept şi
Administraţie publică se prefigura o adaptare a planurilor de învăţământ la noul Cod civil în
vigoare de la 1.10.2011.

Prin Hotărârea Consiliului facultăţii din 24 aprilie 2012 s-a aprobat înfiinţarea
Comisiei pentru Programe de studii şi proiectarea activităţilor instructive, iar prin Hotărârea
Consiliului facultăţii din data de 28 ianuarie 2013 s-au stabilit modificările care se impun,
vizând cuplarea între specializări şi numărul de ore de activităţi didactice săptămânale directe
cu studentul, precum: - realizarea unor trunchiuri comune pentru anumite discipline începând
cu anul universitar 2013-2014; - corelarea planurilor de învăţământ licenţă-master-doctorat; -
reanalizarea modulelor opţionale de la anul IV;

În acelaşi sens, la nivelul programelor coordonate de departamentele din cadrul
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale urma să fie adoptate măsuri pentru ca Hotărârea
Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova nr. 2 din 12.06.2013 şi Hotărârea
Consiliului de Administraţie din 22.07.2013 să fie implementate începând cu anul universitar
2013-2014 pentru toţi anii de studii.
În aceste condiţii media numărului de ore de activităţi didactice directe cu studenţii urma să
fie: pentru ciclul I – studii universitare de licenţă – 22 ore/săptămână;  pentru ciclul II – studii
universitare de masterat – 14 ore/săptămână.

Restructurarea unor programe de studii
Având în vedere necesitatea promovarii unui proces de corelat cu cerinţele pieţei

muncii şi centrat pe nevoile studenţilor s-a analizat oportunitatea şcolarizării, în continuare, a
unor programme de studii. În urma unor analize realizate și evaluarii interne s-a considerat că
nu se mai impune şcolarizarea specializării Asistenţă managerială şi secretariat (H.
Consiliului facultăţii din 28 ianuarie 2013).

O situaţie specială a fost reprezentată de preluarea de către facultate a specializărilor
Ştiinţe politice, Filosofie, Sociologie, Asistenţă socială, conform  H. S.U.CV. din 1.04.2013,
respectiv H.G. nr. 493/ 22.07.2013.  Acest fapt a determinat reorganizarea departamentelor
facultăţii, așa cum am menționat mai sus (H. C. F. 19.09.2013, H. S. CV din 30.09.2013).

În aceste condiții, având în vedere și modificarea planurilor de învăţământ la toate
specializările, principiile de întocmire a Statelor de funcții transmise de Rectorat prin adresa
5231/2.09.2013, la nivelul celor trei departamente statele de funcții au fost elaborate în
termenul prevăzut de lege și restructurate substanţial, cu un grad de acoperire a posturilor cu
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norma de bază de peste 70% şi cu realizarea unor norme didactice uniforme şi complete,
inclusiv pentru posturile care au suferit restructurări ca urmare a modificării planurilor de
învăţământ (Hotărârea Consiliului Facultății de Drept și Știinte Sociale din 19.09.2013/
Hotărârea Senatului Universitătii din Craiova din 30.09.2013).

Organizarea procesului de învăţământ
La  Facultatea de Drept și Științe Sociale există 8 programe de studii universitare

de licență și 9 de masterat.
Pentru anul universitar în curs s-a urmărit:

 întocmirea judicioasă a orarului pentru toate specializările, astfel încât să se asigure
respectarea principiului centrării educaţiei pe student, prevăzut in art. 118 alin. 1 lit. l
din Legea 1/ 2011;

 întocmirii de către titularii de disciplină a programelor analitice;
 furnizarea suporturilor de curs, revizuirea materialelor didactice existente şi

actualizarea acestora;
 acoperirirea disciplinelor cu manuale proprii, respectiv cu suporturi de curs;
 desfăşurarea în bune condiții a activităţii didactice – cursuri, seminarii, laboratoare

(metode de predare şi de transmitere a informaţiilor centrate pe calitatea pregătirii şi
nu pe cantitatea de informaţii ; accentuarea caracterului aplicativ al seminarilor,
lucrărilor practice şi laboratoarelor);

 perfecţionarea evaluării continue a studenţilor prin examinări şi verificări pe parcursul
semestrelor, realizarea de proiecte de către studenţi, susţinerea de referate;

 anunţarea, la începutul anului universitar, a temelor pentru lucrările de licenţă şi
disertaţie şi supravegherea activităţii de coordonare a lucrărilor;

 urmărirea respectării dispoziţiilor regulamentare privind modalitatea de desfăşurare a
examenelor (programarea examenelor, notarea studenţilor, anunţarea rezultatelor,
întocmirea cataloagelor);

 organizarea examenelor de finalizare a studiilor;
 supravegherea desfăşurării, la nivelul facultăţii, a activităţii de practică a studenţilor şi

iniţierea unor noi parteneriate pentru desfăşurarea practicii de specialitate.

În anul 2013 a avut loc evaluarea periodică a programelor de masterat domeniul
Drept şi Ştiinţe administrative, finalizata cu obținerea calificatifului încredere;

În anul 2014 se va desfăşura evaluarea periodică a programului de licenţă drept, cu
frecvenţă, sociologie și evaluarea în vederea acreditarii a programului asistență socială. Sunt
în curs de realizarea dosarele de autoevaluare.
Complementar procesului de învăţământ, au fost continuate proiectele educaţionale precum:
Şcoala de vară de Drept civil şi  Drept procesual civil, Rânca, septembrie 2013, Şcoala de
iarnă Drept penal, Voineasa, februarie 2014.

Vizibilitatea cercetării
Din Raportului de cercetare pe anul 2013, depus la UCV, rezultă:

 Articole publicate în reviste cotate ISI – 2
 Articole publicate în reviste străine/ romaneşti indexate BDI – 83
 Articole publicate în volumele unor conferinţe – 43
 Cărţi publicate în edituri internaţionale – 5
 Cărţi publicate în edituri naţionale de prestigiu – 50
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 În cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o
şcoală postdoctorală a viitorului”, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61968 cadre
didactice ale facultatii, specializarea drept, au publicat 20 de monografii la edituri
de prestigiu la nivel naţional ca rezultat al cercetărilor postdoctorale

 În cadrul competiţiei interne de la nivelul Universitatii din Craiova au fost
obținute 2 granturi de cercetare interdisciplinară: „Tradiţiile democratice ale
poporului român şi idealurile Revoluţiei din decembrie 1989”, coordonat de Conf.
univ. dr. George Gîrleşteanu (valoare proiect 24.000 lei) şi „Strategii discursive de
intervenţie în politicile culturale de integrare socială şi politică a etniei rome în
regiunea Oltenia” coordonat de Lect. univ. dr. Cătălin Stănciulescu (valoare
proiect 24.000 lei)

 În cadrul competiţiei interne de la nivelul Universitatii din Craiova au fost
câştigarea în cadrul competiţiei interne de la nivelul UCV a 3 granturi de cercetare
avansată: unul în domeniul drept constituţional şi 2 în domeniul filozofie

 Realizarea şi implementarea REGULAMENTULUI privind constituirea şi
utilizarea fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale (SACS-FDSS)

 Depunerea în cadrul competiţiei naţionale de proiecte de la nivelul OI POSDRU a
proiectului cu titlul „Program de orientare, consiliere profesionala si pregatire la
locul de munca pentru studentii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest
Oltenia”, ID 139411 (valoare proiect 1519875.31 lei), proiect în curs de evaluare
şi care are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de munca si facilitarea
inserţiei pe piata muncii a 700 de studenti de la 5 specializari din domeniul socio-
uman (stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte politice, istorie si relatii
internationale) prin cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de
munca si a serviciilor de orientare si consiliere profesionala

 Organizarea Conferinţei bienale internaţionale “Sistemul juridic între stabilitate şi
reformă”, Craiova, România, 26-27 aprilie 2013, la nivelul Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Administrative

 Organizarea concursului Hexagonul Facultatilor de Drept din Romania, aprilie
2013

 Organizare ediția a IX-a a Seminarului comun de drept penal Craiova- Fribourg,
martie 2014

Decan,
Prof. univ. dr. Sevastian Cercel
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RAPORT DE ACTIVITATE

Departamentul de limbi moderne aplicate
1. Structura departamentului:

Nr.
crt.

SPECIFICARE

1 Numărul total al posturilor legal constituite- 25
2 Numărul total al personalului cu funcţia de bază în universitate -24

Din care Profesor -
Conferenţiar -
Lector/ S.L - 11
Asistent -14

3 Numărul total al cadrelor didactice cu baza declarată la alt angajator - 1
4 Numărul total al cadrelor didactice pe perioada determinata-
5 Numărul total al personalului sub 35 de ani - 11

% din total cadre didactice
6 Numărul total al personalului cu titlu ştiinţific de doctor

Din care Lector 11
Asistenţi 13

7 Numărul total al personalului didactic auxiliar
Din care Facultăţi -1

Administrativ - 1
8 Total personal Universitatea din Craiova - angajaţi pe perioadă - 26

2.Dinamica studenţilor din anul pregătitor

3.Inserţia studenţilor din anul pregătitor 2012-2013

CICLUL FORMA Nr. stud. cu bursă
şi cont propriu
nevalutar

Nr. stud. cu
taxă în lei

Nr. stud. cont
propriu valutar

Licenta Master Doctorat
Medicina 19 19 5
Ştiinţe
Umaniste

7 7
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FEEA 5 1 5 1
Ştiinţe exacte 5 5
Drept 3 3 1
Mecanica 2 2
Ing Electrică 3 3 1
Agricultură şi
Horticulturtă

3 3

EFS 4 4
Arhitectură 1 1
Muzică 1 1

4. Cercetare

DLMA

Cărţi/capitole cărţi publicate Articole publicate Brevete / cereri
înregistrare brevete/
produse cu drept de
proprietate
intelectuală

Confe-
rinţe
organiz-
ate

la edituri
recunos-cute
CNCS

în străină-tate în
reviste
cotate
ISI

în reviste
recunoscute
CNCS
B+, B şi C

în reviste
interna-
ţionale
indexate -
BDI

în vol.
conferin-ţe
inter-naţ.
sau naţ

10 5 22 23 7 12 - 1

6. Activităţi reprezentative

6.1. Săptămâna limbilor străine

Manifestarea s-a desfăşurat la sediul nou al Facultăţii de Drept. Deschiderea oficială  a
avut loc  pe 22 mai, cu  o expoziţie şi cu prezentare
de postere cu tema „Anul cetăţeanului european”.
Pe 23 mai s-au desfăşurat simulări de examene de
limbi străine, iar pe 24 mai –Interacţiune culturală”.
Festivitatea de premiere a avut loc pe 25 mai 2013.

6.2. Şcoala de vară
Universitatea din Craiova a organizat 14 ediţii ale

Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi până în anul 2009,
în vederea promovării pe plan internaţional a valorilor
româneşti, dar şi ca urmare a creşterii intersului pentru
limba, cultura şi civilizaţia românească. Cursurile de vară s-
au adresat româniştilor (profesori, cercetători, traducători,
studenţi), precum şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea
spiritualității româneşti. Organizarea cursurilor s-a făcut pe
trei niveluri (începători, mediu, avansat), având ca scop învăţarea limbii române şi/sau
perfecţionarea cunoştiinţelor dobândite anterior. În această vară, Universitatea din Craiova a
beneficiat de un număr de 25 de bursieri, iar cursurile au fost finanţate in proporţie de 50% de
Ministerul Educaţiei Naţionale
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6.3.Foreign Student Day
Aflat la cea dea doua ediţie, Foreign Student Day i-a

antrenat pe studenţii străini aflaţi  la Universitatea din Craiova,
cei mai mulţi dintre aceştia fiind înscrişi la anul pregatitor de
limba română. Studentii şi-au  prezentat ţara de origine,
individual sau pe grupuri, în limba română, din punctul de
vedere al tradiţiilor şi obiceiurilor
specifice. Astfel, Foreign Student
Day conturează cadrul unui dialog
şi schimb intercultural, propice

pentru împărtăşirea şi asimilarea de cunoştinţe specifice despre
ţări precum: Serbia, Bulgaria, Mexic, Peru, Azerbaidjan,
Guineea, Maroc, Studenţii străini de la anul pregătitor au
încheiat Foreign Student Day printr-un spectacol artistic de
muzică şi dans de origine sud-americană şi colinde româneşti.
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RAPORT DE ACTIVITATE

Departamentul de Matematici Aplicate (D.M.A.)

1. Prezentarea sintetică a D.M.A. in anul universitar 2013-2014

Adresa:
Str. A.I. Cuza, nr.13, 200585, Craiova, Dolj, Romania
E-mail: matapl@ucv.ro
Web: http://cis01.central.ucv.ro/site/
Director D.M.A.: Conf. univ. dr. Romulus MILITARU
Biroul Consiliului Profesoral:
Conf. univ. dr. Romulus MILITARU
Conf. univ. dr Maria PREDOI
Lect.univ. dr. Liliana BUCUR
Responsabil Cercetare si Relatii Internationale:
Conf. univ. dr. Mihaela RACILA
Responsabil Erasmus:
Lect. univ. dr. Adela IONESCU

2. Resursa umană a D.M.A.:
Cadre didactice: nr. total 27 (din care 2 profesori, 9 conferentiari, 13 lectori, 2

asistenti si o persoana cadru asociat)

Pensionări:
Pe parcursul anului  2013 -2014 se pensionează următoarele cadre didactice de la

D.M.A.:
Conf. univ. dr. Maria Predoi
Lect. univ. dr. Virgil Balan

3. Situatia financiară:
Disponibilul la finalul lunii Ianuarie 2014: 12460 lei

4. Cercetarea stiintifică pe anul 2013
Date sintetice:

 Proiecte de cercetare derulate în competiții internaționale: 1
 Articole publicate în reviste cu cotare ISI: 10
 Articole  publicate în alte reviste din străinătate, indexate BDI: 2
 Articole publicate în reviste românesti recunoscute CNCS, Categoria B, B+: 2
 Articole publicate în volumele unor conferinţe  internaţionale  indexate ISI sau

organizate de societăți profesionale internaționale: 6
 Cărţi publicate în edituri international de prestigiu : 1
 Cărţi publicate în edituri naţionale(recunoscute CNCS): 3
 Premii naţionale pentru cercetare obținute de cadre didactice : 7
 Contracte de cercetare cîștigate în cadrul competiției interne de granturi: 1
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5. Baza materială:
Sintetic, baza materială a D.M.A. se compune din Sediul Departamentului si un

Cabinet de cercetare si documentare, situate in clădirea centrală.

6. Relatii academice nationale si internationale:
Cadrele didactice de la D.M.A. cu  participări la schimburi academice naţionale şi

internaţionale:
Conf. univ. dr. Dana Constantinescu;
Lect. univ. dr. Florian Munteanu

D.M.A. a incheiat contracte Erasmus cu Technological Educational Institute of
Larissa, Grecia, respectiv Faculty of Arts and Science, Uludag University, Bursa, Tucia.

7. Pregătirea admiterii 2014
Membrii D.M.A. prezintă oferta facultătilor beneficiare, cu ocazia deplasărilor pe care

acestia le efectuează ca membrii in comisiile inspectiilor finale pentru obtinerea gradului
didactic I in invătământul preuniversitar.

Începând cu Semestrul II al anului universitar 2013-2014, D.M.A. organizează in
fiecare sambătă, pe perioada februarie-iunie,  ore de pregătire la matematică pentru BAC - ul
2014, la Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Automatică si Calculatoare,
Facultatea de Mecanică, Facultatea de Agricultură si Horticultură, Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor din Craiova cat si in cadrul Departamentului de Ingineria și
Managementul Sistemelor Tehnologice Dr. Tr. Severin.

Totodată, o parte din membrii D.M.A. efectuează in weekend deplasarea la Liceul cu
Program Sportiv din Slatina, respectiv Colegiul National “Ioniţă Asan”, Caracal pentru
organizarea de consultatii la matematică in vederea examenului de bacalaureat.

Director,
Conf. univ. dr. R. Militaru


