
Hotărârea nr. 4  din  16.02.2022  1 
 

               

 

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 4 din 16.02.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 16.02.2022, 

în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 alin. 13 din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă taxele de admitere pentru candidaţii cu cetăţenie română şi pentru 

candidaţii străini, pentru anul universitar 2022-2023. Propunerea va fi înaintă Senatului 

Universitar.  

 

Art. 2. Se aprobă taxele de şcolarizare pentru studenţii străini în anul universitar 2022-

2023. Propunerea va fi înaintă Senatului Universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă Procedura de primire la studii și școlarizare a candidaților cetățeni 

străini în anul universitar 2022-2023. Propunerea va fi înaintă Senatului Universitar.   

 

Art. 4. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Ingineria sistemelor 

multimedia, domeniul de licenţă Ingineria sistemelor, din structura Facultăţii de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza Ghidului 

Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a Instituţiilor de 

învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintă Senatului Universitar.   

 

Art. 5. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Navigație și transport 

maritim și fluvial (la Drobeta Turnu Severin), domeniul de licenţă Inginerie marină și navigație, 

din structura Facultăţii de Mecanică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza 

Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a Instituţiilor 

de învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintă Senatului Universitar.   

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1/08.02.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de comodat nr. 1300/22.02.2017, iar utilitățile calculate pentru utilizarea 

spațiului să fie facturate semestrial. 
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