
Hotărâre nr. 24  din 21.09.2016   1 
 

  
        
          
 
 
   
      
  

 
HOTĂRÂREA 

 nr. 24  din 21.09.2016  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
21.09.2016, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 
alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art. 1. Se aprobă menținerea taxelor de înscriere la cursurile CISCO la același nivel ca în 

anul universitar precedent. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă reducerea taxei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, 

începând cu anul I de studii, anul universitar 2016/2017, de la  6 000 lei/an la 4 000 lei/an, cu 
excepția următoarelor facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor și Facultatea de Științe Sociale la care cuantumul taxei nu se modifică. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă denumirea departamentelor formate prin  divizarea Departamentului de 

Științe Sociale la Facultatea de Științe Sociale în două departamente:  
- Departamentul de Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (cu specializările 

Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene); 
- Departamentul de Sociologie, Filosofie, Asistenţă Socială (cu specializările 

Sociologie, Filosofie şi Asistenţă Socială). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă ca absolvenţii care au fost înscrişi la modulul de pregătire 
psihopedagogică şi au promovat toate disciplinele din planul de învățământ, dar nu au susţinut 
examenul de absolvire să achite doar taxa de reînmatriculare. Absolvenţii care au cel puțin patru 
examene promovate vor achita taxa de reînmatriculare şi sumele aferente fiecărei discipline 
nepromovate calculate prin înmulţirea numărului de credite corespunzător fiecărei discipline cu 
valoarea unui credit. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se modifică, la sugestia organizațiilor studențești, art. 2 din Hotărârea Consiliului 

de Administrație nr.23 din 14.09.2016, astfel: Se aprobă stabilirea contribuției studenților la un 
fond pentru remedierea pagubelor cu autor necunoscut, produse în cămine, în funcţie de categoria 
căminului pentru care se achită astfel: 

- Pentru căminele de categorie 1 - 5 0  lei 
- Pentru căminele de categorie II - 35 lei 
- Pentru căminele de categorie III - 20 lei.  
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ln cazul in care in acest fond rdmdn bani necheltuili dupa efectuarea reparatiilor suma neutilizatd
si fie returnatd propo(ional studenlilor, in func{ie de pagubele remediate in fiecare cdmin.

Art.6. Se aprobd solicitarea Facultalii de Inginerie Electricd pentru acordarea unui
imprumut in valorare de 7000 lei de la fondul centralizat pentru organizarca celei de a l3-a edilie a
Conferinfei Internalionale de Electrotehnicd Teoretic6 qi Aplicati ICATE, in perioada 6-8

octombrie 2016. Conferinla beneficiazd de sprijin financiar din partea Ministerului Educafiei
Nalionale si Cercetdrii $tiinlifice - ANCS.

Art.1. Se aprobd taxele pentru Conferinta Internalionald "Advances in Engineering and

Management", ADEM 2016, organizatd de Facultatea de Mecanicd, prin Departamentul de

Ingineria gi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin in perioada 17-18

noiembrie 2016. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.8. Se aprobd trecerea pe cheltuieli a sumei neeligibile de 239,25 lei, sumd ce

reprezintf, cheltuieli indirecte ce depdqesc procentul cheltuielilor directe realizate (cheltuielile de

management gi cheltuielile indirecte sd se incadreze in maxim 20Yo din totalul cheltuielilor
directe), in cadrul proiectului cu titlul ,,Revitalizarea qi promovarea patrimoniului cultural al

minoritdlilor din Oltenia in contextul diversitf,tii culturale".

Art. 9. Se aprobd numirea a doi cercet6tori asociali onorifici la Universitatea din Craiova,
la propunerea Facultdlii de Drept: conf. univ. dr. Gheorghe VINTILA Ei conf. univ. dr. Vasile
CIUVAT. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 10. Se aprobd prelungirea statutului de profesor asociat invitat, pentru d-na prof.
Ruxandra Mihaela BOTEZ de la Ecole de Technologie Sup6rieure, Universit6 de Qu6bec, in anul
universitar 201612017,la Facultatea de Inginerie Electricd, Departamentul de Inginerie Electricd qi

Aerospaliald, Universitatea din Craiova. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 11. Se aprobd modificarea articolelor 72 ;i 14 din Regulamentul privind activitatea
profesionald a studenlilor.Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.l2. Se aprobd modificarea Art. 20 din Regulamentul privind organizarea ;i
desfd;urarea examenelor de finalizare a studiilor. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 13. Se aprobd organizarea unui program de internship pentru studenlii Facultalii de

Drept, studii universitare de master, av6nd ca obiectiv implicarea acestora in activitatea didacticd a

studenlilor de la studii universitare de licenld. Propunereavafrinaintatd Senatului universitar.

Lrt.14. Prezenta hotf,rdre se afiqeaz[ pe pagina de internet a UniversitAlii din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Adtirinistr4fie,
Prof. univ. dr. Cezar Ionut SPiNU 1', ,
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