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HOTĂRÂREA 

 nr. 22  din 07.09.2016  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
07.09.2016, 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 numirea unei echipe care se va ocupa de organizarea inaugurării 

INCESA și a Forumului Carierei. 
 
Art. 2. Se aprobă tarifele de cazare la căminele studențești, pentru anul universitar 

2016/2017, la același nivel ca în anul universitar precedent. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă etapele pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pe 
statele de funcții ale anului universitar 2016/2017.  
 

Art. 4. Se aprobă perioada de înscriere la Modulul de Pregătire Psihopedagogică, pentru 
anul universitar 2016-2017, sesiunea de toamnă, după cum urmează: 
 15 septembrie-30 septembrie 2016 pentru nivelul I și Nivelul II în regim postuniversitar 
 20 septembrie-20 octombrie 2016 pentru Nivelul I/zi (facultățile cu 240 credite) și 

Nivelul II/zi. 
 

Art. 5. Se aprobă predarea căminului studențesc din Drobeta Turnu Severin, str. I.C. 
Brătianu nr.7,  imobil ce a fost primit de către instituţia noastră în baza contractului de 
administrare nr.550/31.07.2015 de la Consiliul Județean Mehedinți, către proprietarul de drept și 
anume Consiliul Județean Mehedinți. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Ștefan Marin, responsabil cu Fondul 
Cinegetic  în cadrul Facultății de Agronomie, de a i se achita suma de 200 lei reprezentând 
contravaloarea taxei pentru autorizația de vânătoare achitată pentru Universitatea din Craiova la 
Agenția pentru  Protecția Mediului Dolj. 

Art. 7. Se aprobă o sesiune specială de reexaminări pentru studenții din anii terminali, în 
luna septembrie anul curent, conform Regulamentului privind activitatea profesională a 
studenților. 

 
Art. 8. Se aprobă divizarea Departamentului de Științe Sociale la Facultatea de Științe 

Sociale în două departamente. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 9. Se aprob6:

din Craiova, in vederea scrutinului, pentru alegerea reprezentantului studentilor in Consiliul
Facultafli de $tiin(e Sociale, ca urmare a vacantirii unui loc;

Art. 10. Se aprobd pregdtirea documentafiei in vederea acordirii de cdtre Universitatea din
Craiova a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Christian HEISS, de la
Universitatea din Giesen, Germania, la propunerea FacultAfli de Educalie Fizica qi Sport.
Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 11. Se aprobd solicitarea studentului TRICA Adrian Cosmin, din anul I, specializarea
Informaticd, Facultatea de $tiinle de a repeta medical anul I de studii.

Lrt.l2. Se aprobd solicitarea studentului IONESCU George, din anul al II, specializarea
InformaticS, Facultatea de $tiinle de a repeta medical anul II de studii, cu taxd.

Art. 13. Se aprobd solicitarea studentei HOANCA Denisa - Georgiana, anul I, Facultatea de
Educalie Fizic[ qi Sport, specializarea Educa]ie fizicd. qi sportivd, forma de inv6!6mint cu
frecvenld de a i se restitui taxa in cuantum de 800 lei.

Art.14. Prezenta hotdr6re se afigeazd pe pagina de internet a UniversitAli din Craiova.
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