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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 12 
din data de 24 noiembrie 2016 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 24 noiembrie 2016, în 

conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate cu prevederile 
art. 213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se acordă titlul de profesor emerit pentru prof. univ. dr. Constantin NICULESCU, 
de la Facultatea de Științe. 
 
Art. 2. Se aprobă Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de 
studii universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 
Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV) (Anexa 1- Regulament instituțional de organizare și 
funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV)). 
 
Art. 3. Se aprobă modificarea Art.12 și Art.13 din Regulamentul privind acordarea 

burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenți, astfel: 

Articol inițial Propunere aprobată 

Art.12.1 (5) Această bursă poate fi cumulată 
cu o bursă dintr-o altă categorie. 
 
 
Art.12.2 (2) Această bursă poate fi cumulată 
cu o bursă dintr-o altă categorie. 
 
 
Art.13. 

Art.12.1 (5) Această bursă poate fi cumulată doar cu o 
bursă din altă categorie,  acordată din venituri de la 
bugetul de stat. 
 
Art.12.2 (2) Această bursă poate fi cumulată doar cu o 
bursă din altă categorie,  acordată din venituri de la 
bugetul de stat. 
 
Art.13. se completează cu alineatul  (3)  
Această bursă poate fi cumulată doar cu o bursă din 
altă categorie,  acordată din venituri de la bugetul de 
stat. 

(Anexa 2- Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru 
studenți). 
 

Art. 4. Se aprobă modificarea Art.13, lit. t)  din Metodologia proprie de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea din Craiova: 

Articol inițial Propunere aprobată 

Art.13. 
t) 
pentru candidaţii la posturile didactice, 

Art.13. 
t) 
pentru candidaţii la posturile didactice, care nu au mai predat 
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Articol inițial Propunere aprobată 

care nu au mai predat în învăţământul 
superior, indiferent de postul pentru 
care concurează, şi pentru candidaţii la 
ocuparea unui post de asistent 
universitar se solicită prezentarea unui 
document oficial care să ateste 
deţinerea unei pregătiri 
psihopedagogice corespunzătoare unui 
număr de minim 60 de credite 
transferabile. 
 

în învăţământul superior, indiferent de postul pentru care 
concurează, şi pentru candidaţii la ocuparea unui post de 
asistent universitar se solicită prezentarea unui document 
oficial care să ateste pregătirea psihopedagogică, după cum 
urmează: 
-  Foaia matricolă prin care fac dovada parcurgerii 
disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica 
predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea 
înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire, în conformitate cu 
prevederile art. 238(13) din Legea nr.1/2011. 
- Certificat de absolvire a programelor de formare 
psihopedagogică, nivelul I şi II, conform legii nr. 288/2004 
și Ordinul nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 
profesia didactică. 
 

(Anexa 3- Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
din Universitatea din Craiova). 
 
Art. 5. Se aprobă lista programelor de studii universitare de licenţă care au depăşit 

termenul de cinci ani de la ultima evaluare periodică externă de către ARACIS sau care urmează 
să împlinească în decurs de 6 luni termenul de cinci ani, pentru care facultăţile organizatoare au 
decis lichidarea acestora: 
 Facultatea de Științe/ Fizica mediului; 
 Facultatea de Drept/ Asistenţă managerială şi secretariat; 
 Facultatea de Inginerie Electrică/ Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză); 
 Facultatea de Mecanică/ Ingineria sudării (la Drobeta-Turnu Severin) 
(Anexa 4- Adresa Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea Calității și Adrese facultăți) 

 
Art. 6. Se aprobă afilierea la IOSUD-UCV pentru prof. univ. dr. ing. POPESCU Mihaela, 
cadru didactic titular al Universităţii din Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică, care a 
obţinut abilitarea în domeniul de doctorat Inginerie electrică, prin Ordinul MENCS nr. 5335 din 
29.09.2016 (Anexa 5- Adresă IOSUD-UCV, Cereri și OMENCS). 
 
Art. 7. Se aprobă afilierea la IOSUD-UCV pentru prof. univ. dr. ing. ENACHE Sorin, 
cadru didactic titular al Universităţii din Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică, care a 
obţinut abilitarea în domeniul de doctorat Inginerie electrică, prin Ordinul MENCS nr. 5334 din 
29.09.2016 (Anexa 5- Adresă IOSUD-UCV, Cereri și OMENCS). 

 
Art. 8. Se aprobă raportul de concurs pentru ocuparea unui post de asistent  pe perioadă 
determinată, la Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, pentru anul universitar 
2016/2017  (Anexa 6- Rezultat vot Senat).  
 
Art. 9. Se aprobă acordarea de către Universitatea din Craiova a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului prof. univ. dr. Ioan Vladimir ILIESCU, de la Universitatea din Aachen, 
Germania, la propunerea Facultății de Litere și a Facultății de Științe Sociale (Anexa 7- 
Propunere DHC  prof. univ. dr. Ioan Vladimir ILIESCU și CV). 
 
Art. 10. Se aprobă ca  lect. univ. dr. BUGA Aurel, cadru didactic la Departamentul de Arte, 
să desfășoare activități didactice, în regim de ”plata cu ora”,  la Universitatea din Piteşti, în anul 
universitar 2016-2017 (Anexa 8- Extras Consiliul Facultății de Litere și Cerere BUGA Aurel). 





ANEXE ȘEDINȚĂ SENAT 24 NOIEMBRIE 2016 

 

Anexa 1- Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare 

de doctorat al Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea 

din Craiova (IOSUD-UCV) 

Anexa 2- Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți 

Anexa 3- Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din 

Universitatea din Craiova 

Anexa 4- Adresa Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea Calității și Adrese facultăți 

Anexa 5- Adresă IOSUD-UCV, Cereri și OMENCS  

Anexa 6- Rezultat vot Senat  

Anexa 7- Propunere DHC  prof. univ. dr. Ioan Vladimir ILIESCU  

Anexa 8- Extras Consiliul Facultății de Litere și Cerere BUGA Aurel 

Anexa 9- Cerere NICĂ Vlad 

Anexa 10- Referat DMC 

Anexa 11- Referat DMC 

Anexa 12- Cerere CICIU Alexandru Marin  

 

 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa2.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa4.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa5.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa6.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa7.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa8.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa9.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa10.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa11.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20161124/Anexa12.pdf

	SENATUL UNIVERSITAR

